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 ( 101/2022 ( وثيقة العطاء رقم

( 93) عدد الصفحات(  )  
 

 
 
 

 معلومات العارض:
 :اسم الشركة العارضة 
 :العنوان البريدي 
  :الهاتف / المحمول 
 :الفاكس 
  :البريد االلكتروني / الموقع االلكتروني 
 :الشخص المعني 

 
 
 
 
 

 دينار   125ثمن نسخة العطاء =
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 المحتـويــــات 

 

 

تعليمات الدخول بالعطاء -: أوال"  

 

الشروط العامة -:" ثانيا  

 

الشروط الخاصة -: ثالثا"  

الشروط والمواصفات الفنية -: 1/  رابعا"  

المسؤولية القانونية عن األضرار والقانون واجب التطبيق -: 2/  رابعا"  

الفواتير والمحاسبة عليها -خامسا" :  

جداول األسعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات والمعدات -سادسا" :  
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 تعليمــات الدخول بالعطاء   :" أوال
 

يمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عن هذا العطاء والراغبين باالشتراك  في العطاء والذي يتضمن ) حفريات  -1
تركيب شبببكات الجهد المنخفضأ أن يتقدموا للحلببول علخ نمببخث من ولاطا العطاء مقابل دفا لمن النمببخ  المقرر 

 ووفقا للشروط التالي : 
 

 ايكلفيككاريكاربلع أي في مالختصننلصننل  ثلقثة مقفئة مقيجب أن ال تقل درجة تصننفيا مقاقليقين مقاتقداين قا م مقاءلع  ن  .1
 .ايله يصرا صحي مي ءرق أشغلل ترمبية حفريل  يتادين مي ءرق حفريل  مي شبكل  مالتصلال  أي
 

 ( أرباة أشار  لى مألقل ان مقتلريخ مقاقرر إلغالق مقاءلع.4مقافايل قادة ) تصفيا سلريةشالدة بأن يتقدم مقاقليل  .2
 

 :تشمل ولاطا العطاء ما يلي -2
 

  مإل الن.د ية مقاءـلع بال فيال 
  ج مقاريض يمقكفلال ،  فال مقشريء مقالاة يمقخلصة، تاليال  مقدخيل بلقاءلع . 
  مقففية.مقايمصفل  يمقشريء 
   مألخرى، مقجدميل يمألسالرجدميل مقكايل 
 .  مقرسياـــل 

 

 طـريق  تقديم العروض - 3
 

أن يقيم بزيلرة ايقع مقاال يأن يتّارا  ليه يأن يحصننننل بففسننننه ي لى  مقاءلعيفبغي  لى ان يرغب في مالشننننترمك با ه    
قيته يففقته مقخلصنننة  لى جايع مقااليال  مقالزاة قه قتقديم مقارض يأن يتفّام الهيتال يمقفريا مقاحيءة بلقاشنننري  ؤياسننن

أي تلك مقتي قال تأثير  بلقاءلعيسـننـننلئر مقالدم  مقاحلية يفريا مقاال يمقاالل مقاءليبة يكل مألاير مألخرى مقتي قال  القة 
  لى يضع أسالره .

 

 . العطاءنموذج عرض  - 4
 

بتابئة مقفاي ج يجديل مقكايل  يمألسننننالر  مقاقليلييقيم  مقاءلعمقارفق في ه م  مقاءلعمقارض  لى فاي ج  رض  يقدم -أ  
قدم تمقا مقاقليلاع ضنننننننريرة ختم جايع صنننننننفحل  يثلئق مقاءلع بختم  يييقّع يثلئق مقاءلع في مألالكن مقاحددة ق قك

 .يمقتيقيع  ليال  قلاءلع
 

 .يشترء أن يكين تابئة خلفة أسالر مقيحدة في جدميل مقكايل  بلألرقلم يمقحريا بخء يمضح  -ب  
 

إ م أخّل بأي ان يل,  ـــــإجرمع أي تاديمي ابلشرة  مقاقليلان قبل  مقاءلعال يجيز إدخلل أي تاديل  لى فاي ج  رض  -ج 
تقديم  رض بديل أي إضنننلفة باض مقتحففل  أي  مقاقليله ه مقتاليال  فأن  قك ياّرض  رضنننه قلرفض , أال إ م أرمد 

فه بلسننتءل ته أن يقدم  قك في ا كرة خلصننة اففصننلة ترفق بلقارض شننريءة أن يتقدم بلقارض مألصننلي لمقاالحفل  ف
 كال هي اءليب يقلجفة مقاءلعم  مقاختصة أن تففر في  رضه مقبديل ه م أي ترفضه .

 
أن يقدم عرضث علخ النمخ المطلوب  في دعوة العطاء وان يشمل العرض علخ البيانات والمعلومات  المقاوليجب علخ  - 5

 -التالي :
 

كلف  هفلك اشلركة يم م فردم" كلن أي شركه يكتلب تفييض قلاسؤيل مقافيض بلقتيقيع  فال ابلشرة  مقاقليليضع افشلة  -أ
لقية مالئتالا بيفال بحيث يكين مقتآقا بلقتكلفل يمقتضلان ) اجتااين بشكل مئتالا فلفه يجب  لى مقشركة مقاتآقفة أن تقدم متف

 ياففردين ( يمن ييقع أءرما مالئتالا  لى مقارض يمن يقدايم مقكفلقة بأسالئام اجتااين .
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إفجلزهل  ابيفل" فسبيكفلعته اع بيلن يصا قلاشلريع مقتي سبق أن أفجزهل يمقاشلريع مقالتزم بال حلقيل"  مقاقليلخبرة  -ب
 يمقاية.بأرقلم 

 

 مقتففي . كر أسالع مقاقليقين/ مقاتاادين مقفر يين مق ي يفيي مستخدماام في   -ج
 

 لى أن يكين مقبفك مقاشلر إقيه ان  االجمالي % من معر العطاء5بقيم  يرفق كل  رض بكفلقة بفكيه أي شيك اصدق  -د
مقبفيك مقااتادة في مألردن ي لى أن تكين صالحية مقكفلقة قادة أرباة شاير  لى مألقل ان تلريخ تسليم مقاءلع ييرفض 
أي  رض غير ارفق بكفلقة أي شيك اصدق حسب مقشريء أ اله . تالد مقكفلال  قلافلقصين مق ين قم يحلقفام مقحف خالل 

 .   يمقايمفقة  لى كتلب مإلحلقة" ان قرمر مإلحلقة يتالد كفلقة مقاحلل  ليه مقاءلع باد تقديم كفلقة حسن مقتففي  ستين ييال
 

خلرج مألردن فلن  ليه أن يحدد  فيمفل" قه في مألردن  مقاقليلمقكلال يمقرساي في مألردن إال إ م كلن اقر  مقاقليل فيمن  -هـ
قياتبر  فيمفه مقرساي مق ي تيجه إقيه كلفة مقارمسال  يمإلشالرم  يكل إشالر أي رسلقة باث  اسجلة  لى ه م مقافيمن تاتبر 

 كأفال قد سلا  إقيه .
 

تقدياال أي إرفلقال بارضه إ م يرد قال  كر في مقشريء مقخلصة أي  مقاقليل انءلب تأي االيال  أي بيلفل  أخرى  -ي
 في أن تاال أي  رض غير استيفي قشريء ياتءلبل  د ية يقلجفة مقحق مقتاليال أي ه ه مقايمصفل  مقخلصة 

 . مقاءلع
 

ا اع إ الن بحيث تتءلبق شالدة مقتصفي شالدة تصفيا سلرية مقافايل تتالق بلأل الل مقاءليب مفجلزهل بلقاءلع -ز
 .بحيث تكين سلرية مقافايل يقادة أرباة أشار  لى مألقل ان مقتلريخ مقاقرر إلغالق مقاءلع مقد ية قا م مقاءلع

 

 كتلب ان فقلبة مقاقليقين بلقسقا مقالقي مقاسايح به قلاشلركة با م مقاءلع. -ح
 

 مقاءلع.مقخبرم  مقاالية يمقاشلريع مقتي تم تففي هل في اجلل مأل الل مقتي تتضافال بفيد  -ء
 
أمام البنود في جداول الكميات علخ إنها القيم  الكامل  والشامل  ألشغال ذلك  المقاولتعتبر األمعار التي يدونها  - 6

 المقاولوأرباح  Preliminaries البند بلورة منجزة قابل  للتمليم وإنها تشمل كذلك األعمال التمهيدي 
 العطاء.قد يتحملها المقاول وفقا" لهذا  التزامات أخرىوتعويضث عن أي 

 

 توضيح االلتباس. - 7
 
 

إ م كلن هفلقك أي مقتبلس أي تفلقض في يثلئق مقاءلع أي كلف  هفلقك حلجة قالستفسلر  ـن أي تيضيح قيثلئق مقاءلع  -أ 

أن يتقدم بءلب خءي إقى ادير  لم مقشركة ان مجل مقتيضيح يإزمقة مالقتبلس في اي د يسبق مقتلريخ  مقاقليلفالى 
ين مقاقليقييتم تيزيع مإلجلبل   لى مالسنننننننتفسنننننننلرم   لى جايع  ييال ( 15مقاحدد قفتح مقاءلع بال ال يقل  ن )

 مقاتقداين قلاءلع يال يجيز أن يتخ  اثل ه م مقتيضيح ابررم" قءلب تاديد مقاي د مقاحدد قتسليم مقاريض .
 

كر رقم أن ياـنننننننند جديال" بلقاخلقفل  مقيمردة بارضه سيمع قلايمصفل  أي قلشريء مقالاة اع   مقاقليليجب  لى  -ب 
مقبفد مقاخلقا يفي  مقاخلقفة بصيرة يمضحة يبغض مقففر  ن إفجلز اخءءل  أي رسيال  أي شريحل  يمردة 
اع مقارض فلن جايع ال يرد في مقارض ياتبر اءلبق قلشننريء يمقايمصننفل  ال  دم ال  كر صننرمحة في جديل 

 مقاخلقفل  .
 

مققيلسنننننية   أي مقايمصنننننفلإ م كلن هفلقك شنننننك قدى مقاقليل في اافى أي جزع ان مقتاليال  أي مقايمصنننننفل  مقففية  -ج 
مقرسننيال   ليه أن يبين حين تقديم  رضننه مألسننس مقتي م تادهل في  رضننه ي قك بكتلب مقااتادة قدى مقشننركة ي

 ارفق اع مقاءلع .
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 إيداع العروض - 8
 

فد )           /101(رقم في فرا اختيم ان مقخلرج  ءلع ( ان ه ه مقتاليال  5يقدم مقارض اتكلاال" حسنننننننبال هي في مقب
مقاركزية يمسننم مقاقليل يييد  في صننفديق مقاءلعم    -مقافخفض مقجاد حفريل  تركيب شننبكل   –باءلع مقخلص ( 2022

اي د  لالً بأن أخر  – ابفى مقاحءة مقجفيبية – مقليمزم يمقاسنننننتيد ل دمئرة  –قدى أاين سنننننر قجفة مقاءلعم  مقاركزية  –
 .16/11/2022الموافا  األربعاءيوم ار قتسليم مقاريض مقسل ة مقثلفية ان باد ف

 

 .العروضإلزامي   - 9
 

مقغنلع  لانلرضمقاءنلع ييجيز ق مغالق( ييانل مبتندمع" ان تنلريخ 120)قاندة الزانل" مقانلرض  انمقاقندم ياتبر مقارض      
مقاءلع شنننريءة  دم قبيل مي  إلغالقبايجب كتلب رسننناي ايقع افه ييد  في مقصنننفديق قبل مقاي د مقاحدد  مقاقدممقارض 

 مقاءلع. ريض مخرى افه قففس 
 

 .أملوب تدقيا العروض -10
ياتبر مقسننار مالفرمدي  بلألحرامقسننار مالفرمدي مقا كير كتلبة" ي بلألرقلميقع مختالا بين مقسننار مالفرمدي مقا كير  إ م -أ

 تبال" ق قك  بلألرقلممقا كير كتلبة هي مقالزم ييصحح مقسار مالفرمدي مقا كير 
 

بفد ان مقبفيد مقيمردة في جديل مالسنننالر تاتاد مالسنننالر  ألييقع مختالا بين مالسنننالر مالفرمدية يمالسنننالر مالجالقية  إ م -ب
 ق قك.مالفرمدية يتصحح مالسالر مالجالقية تبال 

 

إال رفض مقارض أي م تبلر تلك مقبفيد مقاءلعم  جفة قم يقم بتساير بفد أي مكثر ان مقبفيد فلفه يحق قل   مقاقليلإ م يجد أن  -ج 
تففي هل فيال إ م أحيل  ليه مقاءلع ي قك بدين   مقاقليلغير اسنننننننارة يكأفال احالة  لى بفيد مقاءلع مألخرى ي لى 

 .اقلبل 
 

في رفض أي بحقال تحتفف مقشنننننننركة بحقال في إهالل أي  رض غير اتقيد بكل ال يرد في ه ه مقتاليال  كال تحتفف  - د
يإحلقة مقاءلع دين مقتقيد بأقل مقاريض قياة   رض دين بيلن مألسننبلب ييحق قال مختيلر مقارض مق ي ترمه افلسننبل"

مفه ال يحق ألي افلقص قم يفز بلقاءلع اءلقبة مقشنننركة بأي  بإحلقة كلال بفيد مقاءلع كال ةغير الزا مقشنننركةكال أن 
 تاييض.

 .العروضإحال   - 11
 

أي  لى أكثر ان اتااد في  أكيحدة يمحدة غير اجزيمحد  اتاادإحلقة مقاءلع  لى قشنننننننركة كاربلع احلففة مربد بيحق  -أ
حلل تسلي  مألسالر مإلجالقية مقاقداة ان مقاتاادين أي رأ  مقشركة اصلحة قال في  قك ال دمم أن مقاتااد قم يبلغ رسايلً 

  بقرمر مإلحلقة.
اقليل يحق قشنننننننركة كاربلع مربد مققيلم بتففي  كل أي باض بفيد مقاءلع بلقءريقة مقتي ترمهل افلسنننننننبة دين أخ  ايمفقة مق -ب

 أي ءلب أي تاييض ان مقشركة. مال ترمضمقاحلل  ليه مقاءلع يال يحق قلاقليل 
يحق قشنننننننركة كاربلع احلففة مربد باد إحلقة مقاءلع  لى اقليل يمحد أي أكثر ، إدخلل أي اقليل جديد قلاال يبففس  - 

 أسالر مإلحلقة في حلل تقصير مقاقليل بتففي  مأل الل مقاءليبة افه.
 

بحيث يكين سننننقا مقاءلع  تتم محلقة مقاءلع  لى مسننننلس مالسننننالر مالفرمدية قكل بفد ان مقبفيد مقيمردة بجديل مالسننننالر –ب 
 . يمق ي يتم تحديده ان قبل مقشركة مالجالقي هي مقسار مالجالقي قلاءلع 

 

فتالع كلال قياة مقسار مالجالقي قلاءلع قلاءلع مي م كتلب مإلحلقةمقادة مقاحددة قتففي  مقاءلع هي سفة ايالدية ان تلريخ  –ج  
 مياال ميال ".

 

يلتزم مقاقليل مق ي يحلل  ليه مقاءلع بدفع ال يترتب  ليه ان رسننننيم ءيمبع مقيمردم  يمية رسننننيم مخرى حسننننب مققيمفين  -د
 .مقااايل بال في مقاالكة مالردفية مقالشاية
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إذا لزم األمر وإلزام المتعهد بذلك وبنفس األمبببببببعار المعمول بها لهذا العطاء ويحا  العطاءيحا للشبببببببرك  تمديد مدة  -12
ويتم التمديد % في حال  عدم التزام المتعهد بهذا البند 10للشرك  ملادرة نمبث المحتجزات من الدفعات الممتحق  البالغ  

 :يما يلوفا 
 

 .أشارتجليز ادة مقتاديد ثالثة تقلاءلع بحيث ال  مقالقيمفتا  قبل مقسقا  إ مزيلدة مقادة مقزافية  -أ
 

قلاءلع مقزافية % إ م مفتاى سننقا مقاءلع يقم تفتاي مقادة 25مإلجالقية قلاءلع بفسننبة ال تزيد  ن مقالقية مققياة  زيلدةأي  -ب
 .مقزيلدةه ه  قياة ييفتاي مقاءلع بلفتالع

 

% يزيلدة مقادة ثالثة أشننننار ييفتاي مقاءلع بلفتالع مققياة مإلجالقية أي 25مإلجالقية قلاءلع بفسننننبة مقالقية أي زيلدة مققياة  -ج 
قبل يصنننيل مقسنننقا مقالقي  ع في أي يق  خالل ادة مقتاديد أيييحق قلشنننركة مفالع مقاءل مقادة مقزافية باد مقزيلدة أياال أيال"

 قلزيلدة.
 

تراه ضببروريا" وبدون إبداء األمببباب وال يحا للمناقم المتقدم  يحا للشببرك  إلغاء العطاء أو إعادة طرح  حمببب ما -13
 الطرح.للعطاء االعتراض أو المطالب  بأي  تعويضات نتيج  اإللغاء أو إعادة 

% من قيم  االحال  خالل خمم  عشر 10يلتزم المقاول المحال عليث العطاء بتقديم كفال  بنكي  لحمن التنفيذ بنمب   -14
 ال  وفا الشروط التالي :يوما من تاريخ االح

 
 

 من تكين صلدرة  ن بفك احلي  -أ
 غير اشريءة بلي شرء ان مقااكن من ييثر  لى ءلب تاديدهل مي اصلدرتال  -ب
 قإلحلقة.من تبقى سلرية مقافايل ءيلة مقادة مقزافية  -ج

  لال بلفه يجيز قبيل مقتلاين مقفقدي مي مقشك مقاصدق بلققياة مقاءليبة بدال" ان مقكفلقة.
 

% من قيم  االحال  االضافي  خالل خمم  عشر يوما" 10يلتزم المقاول بتقديم كفال  بنكي  اضافي  لحمن التنفيذ بنمب   -15
-من تاريخ االحال  االضافي  ماري  لمدة لالل  شهور فيما اذا تم رفا قيم  االحال  االللي  وزيادة مدتها حمب البند رقم )ج

 أ اعاله.14اء وينطبا علخ هذه الكفال  شروط الكفال  بند رقم )أ من تعليمات الدخول بالعط12
 

 وبحضور المعني  لإلدارات محاضرة تقديم المشروع مدير أو  المقاول علخ الشبك  علخ ميداني  اعمال بأي البدء قبل  -16
 :يلي ما بها يعرض,  بالشرك  العام  المالم  مندوبي

 تعليمات حمب تكون ان يجب و العمل ألناء لديث والعاملين المقاول بها ميلتزم التي المالم  إجراءات و خط  .1
 بشرك  الخال  المهني  واللح  المالم  وتعليمات األردني العمل قانون في الواردة المهني  واللح  المالم 
 . اربد كهرباء

 .المالم  امور في لديث للعاملين توعي  و تدريب من المقاول يقدمث لما ملخم .2
 جهات من لادرة تخويل و كفاءة شهادات لديهم والذين  المهرة غير و المهرة الفنيين و العمال بأمماء قاطم  .3

 . الشرك  مناو  معتمدةرممي  
 
 

( جميع الشروط الواردة في نسخة العطاء وهي الشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنية ال 17
 تخضع لعقد فيدك.
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 الشروط العام   :لانيا"
 

 التعاريف والتفميرات .
 

 أ 1المادة رقم  ) 
 -مقتالريا / يكين قلكلال  مقتلقية حيثال يرد  في ه م مقاءلع مقاالفي مقاخصصة قال أدفله القم تدل  لى غير  قك : 

 .الشرك  
)كفريق أيل ( يمق ي  مقاءلعيهي مقفريق مقاشلر إقيه في  مقاحديدة  شركة كاربلع احلففة مربد مقاسلهاة مقالاة 

أي أي جاة يفيضال صلحب مقاال قاالرسة صالحيل   مقاءلعيتالقد اع مقاقليل/مقاتااد قتففي  مألشغلل مقتي يشالال 
 ياسؤيقيل  مقفريق مأليل 

 
جرش، مقافرق،  جلين يجزع ان  ففل  مربد،لافءقة أ الل مقحفريل  : جايع افلءق ماتيلز مقشنننركة يتشنننال اح -

 . احلففة مقبلقلع
 
 المقــــــاول / المتعهــد  . 

)كفريق ثلفي (  مقاءلعمقشخص أي مقشركة أي مقتآقا مق ي قبل صلحب مقاال  رضه أي مقتالقد ااه يمقاشلر إقيه في 
ييرثته مقشر يين ، أي ان يفتدبام ألدمع باض مقتزمالته بايجب  مقاتااد مقشخصيينييشال ك قك ااثلي مقاقليل/ 

 بايمفقة صلحب مقاال . مقاءلع

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

هي مقاافدس أي أي جالز أي دمئرة ففية يفيضننننال صننننلحب مقاال خءيل" ان يق  رخر قاالرسننننة جايع صننننالحيل  
  لى أن يبلغ مقاقليل/مقاتااد خءيل"  مقاءلعمقاافدس أي أي جزع افال بايجب شريء ه م 

 

 مملل المهندس 
أي ) مقاافدس ( ان يق  رخر قلقيلم  أي اسل د قلاافدس أي أي ارمقب يايفه ) صلحب مقااـننننـننننـننننل (أي اافدس اقيم 

 .بلقيمجبل  مقافصيص  ليال في ه م مقاءلع 
 

 .األعمال أو األشغال
 مقاؤقتة.يتشال مألشغلل مقدمئاة يمألشغلل  ءلعجايع مألشغلل مقتي يتم مالتفلق  لى مققيلم بال يتففي هل يفقل" قلا

 

 .  األشغال الداطم 
 

  قلاءلع.جايع مألشغلل مقدمئاة مقاءليب تففي هل يصيلفتال يفقل" 

  األشغال المؤقت . 
 

 مقتي يتءلبال تففي  مألشغلل أي صيلفتال . مقاؤقتةجايع مألشغلل  م  مقصفة 

 
 معدات اإلنشاء أو المعدات . 

 

جايع مقاادم  يمألديم  يمقتجايزم  يمألشنننننيلع مقتي يسنننننتاالال مقاقليل/ مقاتااد في تففي  يصنننننيلفة مألشنننننغلل مقاءليبة 
 يال تشال مقايمد أي مألشيلع مألخرى يمقتي تشكل جزع" ان مألشغلل مقدمئاة . مقاءلعبايجب 
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 . الموالفــات 
 

قيال يقرهل مقاافدس أي ييمفق مقيال في ه م مقاءلع يأي تاديال   ليال أي إضلفة ممقاشلر  والقيامي  الموالفات الفني 
 ليال ،  لى أن يتم  قك باارفة صلحب مقاال يايمفقته مقخءية يتاتاد مقايمصفل  مقففية مقصلدرة  ن يزمرة مألشغلل 

ضلفة إقى مقايمصفل  مقففية مقاشلر أقيال مقالاة ي ن مقاجلقس مقبلدية يمققريية في افءقة مالاتيلز يمقسلرية مقافايل بلإل
 في ه م مقاءلع .

 
 العطاء. 

 

جديل مقكايل   يمقخلصة،يمقشريء مقالاة الفني   والقيامي   الموالفات مقاءلع،د ية  مقاءلع،مقيثيقة مقاتضافة )  هي
 .مإلحلقةيكتلب مقايمفقة  لى كتلب  مإلحلقةن يجد ( يقرمر إجديل أسالر مقيحدة قلايمد يمقاالقة ) مقاسارة,

 
 . الزمن أو الوقت 
 

) كأيلم  ال ( إال إ م فص  ، يتقلس بلقتيقي  مقشاسي يتحسب مقادة بادد مأليلم )تقييال"( يقيس مقاءلعمقادة مقاحددة في 
 . مقاءلع لى غير  قك صرمحه في 

 
   الموافق. 
 

 ايمفقة خءيه أي تأكيد خءي قال .مقايمفقة مقخءية أي مقايمفقة مقشفيية مقتي تتليهل 

 
 أ 2المادة رقم ) 

 
 واجبات ولالحيات المهندس . - 1
 

 لى مقاافدس أن يتقيد بلقيمجبل  يمقصنننالحيل  مقاحددة قه في ه ه مقشنننريء  فد إصننندمر أي قرمر أي شنننالدة أي يفبغي  

 -تاليال   : 
 

 . مإلشرما  لى مألشغلل ايضي  مالتفلقية يتءبيق مقايمصفل   -أ 

 إصدمر أيمار مقابلشرة يتسليم ايقع مقاال قلاقليل /مقاتااد.  -ب

 تدقيق مقكايل  في فلتيرة مقاقليل/ مقاتااد .  -ج

 . مقتغييريةإصدمر مأليمار   -د

 تيقيا مقااــــــــــــل .  -ه

 إقرمر تاديد ادة مقاال يغرمال  مقتأخير .  -ي

 واجبات ولالحيات مملل المهندس . - 2
 

يكين ااثل مقاافدس اسننننؤيال" أالم مقاافدس ، يتشننننال يمجبلته ارمقبة مألشننننغلل يمألشننننرما  لى تففي هل ياصننننفايتال 
فدس صنننننننالحية إ فلع  ثل مقاا غلل  يقيس قاا يه مألشننننننن بلرم  مقالزاة  لى مقايمد ياصنننننننفا جلرب يمالخت يإجرمع مقت

 . مقاءلعفي مقاقليل/مقاتااد ان أي ان يمجبلته أي مقتزمالته مقافصيص  ليال 
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يجيز قلاافدس ان يق  رخر أن يصنننننندر أار تفييض خءي إقى ااثل مقاافدس يتضننننننان تفييضننننننه مققيلم بأي ان  -أ
مقصنننننننالحيل  مقافيءة به ي لى مقاافدس في اثل ه ه مقحلال  تزييد مقاقليل/مقاتااد بفسنننننننخه ان كل أار تفييض 

 ااثل مقاافدس .قيصدره 
 

مقاافدس إقى مقاقليل /مقاتااد يفقل" قلصالحيل  مقاافيحة قه ان  ااثل أن جايع مقتاليال  يمقايمفقل  مقتي يصدرهل  -ب
 : يال يلمقاافدس قلاقليل/قلاتااد يتاتبر كأفال صلدره  ن مقاافدس شريءة ارم لة 

 

أي  مقاءلعايمد اخلقفه قشريء  ميأي اصفايـننننننـننننننه ، لر ااثل مقاافدس في متخل  مإلجرمع مقالزم قرفض أي  ايقصتأن  - 1
مقايمصننفل  ، ال تؤثر  لى صننالحيل  مقاافدس في أي يق  ان مأليقل  التخل  أي إجرمع برفض مقايمد أي اصننفايتال 

 أي إصدمر مألار باداال أي إزمقتال أي تكسيرهل .
 

دس أن يرجع إقى مقاافدس ءلقبل" افه إ لدة مقففر يحق قلاقليل /قلاتااد في حلقة م ترمضنننننننه  لى قرمر متخ ه ااثل مقااف -2

يرمه مقاافدس افلسبل" ييكين قرمر مقاافدس في تغييره ي قك بلقشكل مق ي  في قرمر متخ ه ااثل مقاافدس إال تأييده أي

 ، دين م ترمض أي اءلقبة بلقتاييض  ن أي ضرر فتيجة  قك.تففي ه   اثل ه ه مقحلال  فالئيل" ييجب  لى مقاقليل 
  

 أ.3المادة رقـــــم )
 

 التنـــــازل
 

أي أي جزع افه , أي  ن أي فلئدة أي اصننلحه قه  مقاءلعقلاقليل/مقاتااد أن يتفلزل بأي صننيره ان مقصننير  ن  ال يحق (1
قاصلحة أي بفك يتالال ااه أي أن يرهن أي  مقاءلعفيه أي فلتجة  فه أي فيال يتالق بتحييل مقابلقغ مقاستحقة قه بايجب 

  .إال بايمفقة خءيه اسبقة ان صلحب  مقاال لقاءلعشيع يتالق ب
 

إ م أحيل مقاءلع  لى اقليقين اؤتلفين , فأفه ال يجيز ألي" ان أءرما مالئتالا تغيير الهية متفلقية مالئتالا أي شريءه  (2
يتاتبر شريء مالئتالا بلقفسبة قلشركة تم خالفل" ق قك ياتبر الغيل بدين ايمفقة صلحب مقاال مقخءيـنننة يمن أي إجرمع ي

، بحيث ال ييثر  قك  لى اسؤيقيل  كلف  حصصام في مالئتالا أيلان فلف ة بحـنننـنننق أءرما مالئتالا بلقتكلال يمقتضل
 يمقتزمال  مقاقليل / مقاتااد تجله مقشركة.

  
 أ. 4المادة رقــــــــم ) 

 

 العقــود الفرعي  .
 

إقى أي اقليل/اتااد فر ي يبلسننتثفلع ال يرد فصننل" في شننريء  مقاءلعكلال مألشننغلل في   تلزيمال يجيز قلاقليل  - 1

 قبل مخ  مقايمفقة مقخءية ان صلحب مقاال , ييحق قصلحب مقاال حجب مقايمفقة دين إبدمع مألسبلب . مقاءلع
 

ان مألشغلل إقى اقليل فر ي ال يافي مقاقليل /مقاتااد  أي جزع  تلزيم أن ايمفقة صلحب مقاال  لى ءلب مقاقليل - 2

اسؤيقية كلالة  ن جايع  بل يبقى مقاقليل اسؤيال"  , مقاءلعمقتزمم يترتب  ليه بايجب قيته أي أي يان اسـننننننننؤ
أي اسننتخدايه أي  القه كال قي كلف  تلك مأل الل  يمألشننغلل ي ن أي أخءلع  أي إهالل يتسننبب به أي اقليل فر 

 أي مألخءلع قد تسبب بال مقاقليل ففسه أي أحد يكالئه أي استخدايه أي  القه .

 
 أ. 5المادة رقــــــم ) 

 

 . العام  للمقـاول / المتعهد  ليــوالممؤ
 

ب ل مقافلية يمإلتقلن يمن ييفر  اعأن يقيم بتففي  مألشننننغلل أي إفجلزهل يصننننيلفتال  مقاءلعيلتزم مقاقليل /مقاتااد باقتضننننى  - 1

مأليدي مقالالة يأجازة مقافلفرة مقخلصة بـننـننـننـننه يمقايمد يمقاادم  يجايع مألشيلع مألخرى  م  مقصفة مقاؤقتة أي مقدمئاة 
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 مقاءلعياسننتلزال  تففي ه ءلقال أن ه ه مألاير تم تحديدهل في  مقاءلعمقالزاة قتففي  مألشننغلل يصننيلفتال يفقل" قاتءلبل  
 أي أاكن مالستدالل  ليال ان اضايفه .

 

صبلحل" كل  يمقفصا يجب  لـننـننـننـننى مقاقليل /مقاتااد مقحضير شخصيل" أي تكليا افديب قه بلقحضير مقسل ة مقسلباة - 2

مقافرق أي أي اركز تففي ي آخر يتم م تالده ان قبل مقشننركة ييم في اقر تيمجد أجازة مقشننركة مقتففي ية في اديفة مربد ي
في فتره الحقه اثل جرش ,  جلين , دير أبى سننننايد ي مقراثل ي قك ألغرمض تفسننننيق مقاال ) كال يجب  لى مقاقليل / 

أي ا  م تخلممقاتااد مقحضننير في أي يق  آخر يءلبه مقاافدس مي ان ييكله ي قك قغرض تفسننيق مال الل مقءلرئة ( , ي
 ".ديفلرم 20يتم تغريم مقاقليل ابلغ تأخر  ن مقحضير في مقاي د مقاحدد 

 

 اشري ,يجب  لى مقاقليل / مقاتااد أن يتيفر قديه جالز  ال يستءيع إفجلز مقاال مقاءليب افه في مقادة مقاحددة قكل  - 3

 قديه.ييجب  ليه تقديم كشا بلرقيل  يمقاادم  يمأليدي مقالالة مقايجيدة 
 

يتسنننلياه في مقادة مقاقررة  مقاءلعيتحال مقاقليل مقاتااد مقاسنننؤيقية مقكلالة  ن إفجلز مقاال مقاءليب افه بايجب ه م  - 4

يإ م تأخر يسبب تأخيره تاءيل مقيرش مقففية مقتلباة  بلقشركةمقاال مقصلدرة قه ان قبل اافدسي مالشرما  أليماريفقل 
 . مقاءلعقلشركة تقيم مقشركة بخصم غرماه ق قك حسبال جلع في 

 

يكين مقاقليل / مقاتااد التزال" ياسننؤيال" اسننؤيقية كلالة  ن أية أضننرمر ابلشننرة أي غير ابلشننرة قد تلحق بأي فريق  - 5

ي لى مقاقليل أن أي بسننننبب ه ه مأل الل  مقاءلعأل الل مقاشننننايقة با م ق كفتيجةأي أي ءرا أي جاة ااال كلف  ثلقث 
 يالم مقشركة  ن أية أضرمر تلحق بلقفريق مقثلقث ان جرمع مقحفريل  خءيل" .

 

مالسنننتجلبة مقفيرية قءلب صنننلحب مقاال أي مقاافدس بإبدمل أي إقصنننلع مقاالل أي مقاسنننتخداين مق ين يرى مقاافدس  دم  - 6

 سليكام.كفلعتام أي سيع 
 

 .مقاافدسمالستجلبة قأليمار مقتغيرية أي تيقيا مأل الل مقصلدرة  ن  - 7
 

مقاسنننلحة قتاليم ايمقع مال ادة يمقاشننندم  قشنننبكل   مقجاد مقافخفض  بأ الليلتزم مقاقليل بتزييد جايع مقجال  مقتي تقيم  -8
 ينبافديبين افيضننين السننتالم مقايمقع مقاسننلحية قا ه مال الل ييشننترء من يكين قديام مقخبرة مقكلفية قا ه مال الل يمن يجيد

 يمقكتلبة .   مققرمعة 
 

شغلل مقالاة ( م لدة ماليضل  ان قبلام بأن يقيم مقاقليل بدفع يلتزم مقاقليل في حلل ءلب مقجال  مقرساية ) مقبلدية ، مال  -9

يفي حلقة  دم  مقفلتيرة مقاترتبة  ن  الية م لدة ماليضننننل  ، ي ليه مخ  ه م مالار باين مال تبلر  فد تابئته جدميل مالسننننالر
، أي ن مقحق قه بلال ترمضمقتزماه تقيم مقشننننركة بدفع ال يترتب  لى مقاقليل يحسنننناه ان حسننننلب مقاقليل قدى مقشننننركة دي

 مقرجي   لى مقشركة با ه مقابلقغ أي مقاءلقبة بال.

 
 أ.6المادة رقم )

 

باد أن يكين قد مسنننننننتلاال قلارة مأليقى يتم احلسنننننننبة مي في  ان مفيم  مقحفريل  قلارة مقثلفية في حلقة ءلب مقاقليل تاليم 
 .مقتاليم إ لدةفتيجة  مقاقليل  لى جايع مقتكلقيا مقاترتبة  ليه

 
 
 

 أ 7المادة رقم ) 
 

 لبعضها البعض . العطاءولاطا 
 

اجاي ة يثلئق مقاءلع يحده اتكلالة يافسنننننره قباضنننننال مقباض ي فدال يحدث أي غايض أي مقتبلس أي فقص فيال تكين  إن
اااة  تيضننيحه يتحديده ان مختصننلص مقاافدس مق ي يصنندر تاليالته مقخءية إقى مقاقليل/مقاتااد احددم" ب قك مقءريقة مقتي 
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مقاءلقبة بأي تاييض  ن إفجلز ففقل  قد تقع ان جرمع ه م مقتيضيح إال إ م   يال يحق قلاقـننننـننننليلقال  ليريد تففي  مأل الل يفق
 رأى مقاافدس غير  قك .

 أ.8المادة رقم )
 

 شموليــ  العــــرض.
 
 

يفترض بلقاقليل/مقاتااد أن يكين قد تأكد بففسننه قبل تقديم  رضننه ان صننحة مقارض يشننايقيته قكل ال يتالق بلألشننغلل مقتي 
يمألسننالر يمألجير مقادرجة في كل جديل كايل  مقبفيد مقاسننارة يجديل أسننالر مقيحدة يمقاالقة أن يجد يمن يشننالال مقاءلع 

ه ه مألسنننننننالر يمألجير تغءي جايع محتيلجل  مقاقليل/مقاتااد  قليفلع بلقتزمالته مقتالقدية ، يال يقبل مد لع مقاقليل / مقاتااد 
 ه قـد كلن ايضي  خفلع بلقفسبة قه .بلن أي يمقاة أي ايضي  أي أار ااال كلن في 

 أ 9المادة رقم ) 
 

 . موافق  المهندس علخ األشغال
 
 

يبشنننكل  قلايصنننفل  مقففية مقاءليبة قشنننريء مقاءلع لى مقاقليل/مقاتااد أن يقيم بتففي  مألشنننغلل يإفجلزهل يصنننيلفتال يفقل" 
يحيز  لى ايمفقـنننة مقاافدس يقبيقه ، ي ليه أن يتقيد بدقه بتاليال  يتيجيال  مقاافدس مقشفيية يمقخءية حيل أي أار يتالق 

  .ال  ان مقاافدس أي ااثل مقاافدسأي قم يرد ي لى مقاقليل أن يأخ  مقتالي مقاءلعبلألشغلل سيمع يرد  كره في 

 أ 10المادة رقم ) 
 

 اإلشعارات للمقـاول .تبليـغ  -أ 
 
 

إال بلقبريد  مقاءلعتبلغ مإلشنننالرم  يمأليمار مقخءية يمإلرشنننلدم  مقتي تصننندرهل مقشنننركة إقى مقاقليل/مقاتااد  يفقل" ألحكلم  
مقاسننجل أي بإيدم ال قدى مقاكتب مقرئيسنني قلاقليل /مقاتااد أي بتسننلياال إقى يكيله في مقايقع أي بإرسننلقال إقى أي  فيمن آخر 

، يباجرد مقتسنننننننليم ياتبر  قك تبليغلً قلاقليل / مقاتااد بلقاافى بيمسنننننننءة مقفلكس مقااتاد ان مقاقليليفه مقاقليل قا ه مقغلية يا
 مققلفيفي با ه مإلشالرم  يمأليمار يمإلرشلدم .

 
 أ. 11المادة رقم ) 

 

 . التنميا الممبا ما المؤممات والدواطر الحكومي  -أ 
 
 

يتقديم مقكفلال  مقالزاة قلحصيل  لى  مقاقليل/مقاتااد مقتفسيق مقاسبق اع مقاؤسسل  يمقديمئر مقحكياية يمقخلصةيجب  لى 
قبل مقبدع بأية حفرية يمخ  تيمقيع افديبي ه ه مقاؤسنننسنننل  يمقديمئر  لى  جاة تءلب  قك أيلسنننالح قه بلقحفر ان قتصنننلريح 

) سننيمع ميمار فيال يتالق بأيمار  ال مقحفريل   صننلدر  ن تلك مقجال  مي مي فاي ج  مقفاي ج مقخلص مقصننلدر  ن مقشننركة
ييكين مقاقليل/مقاتااد اسننؤيالً اسننؤيقية  جرمع ه ه مقحفريل  أضننرمر قد تحدث  ميه قتفلدي مقاال مال تيلدية مي مقاسننتاجلة (

كلالة  ن ه ه مألضننرمر في حلل يقي ال سننيمع قلشننركة ان فلحية مقتأخير في مفجلز مأل الل أي مألضننرمر مقتي تلحق بلقغير، 
قاقررة  لى أن ال تتجليز مقادة م ييقدم فسننخه ان ه ه مقفال ج قلاافدس مقاشننرا ايقال"  ليال مقجال  مقتي يتم مقتفسننيق ااال

ان تلريخ مقكتلب مقصنلدر  ن مقشنركة قلجال   ااال بلغ  دد مقتصنلريح  بحد أقصنى أسنبي قلاقليل إلحضنلر تصنريح مقاال 
 مقتصلريح رقإلحضليفي حلل  دم قيلم مقاقليل / مقاتااد بارمجاة مقجال  مقرساية  م  مقاالقة مقرساية قافح تصريح مقاال 

ادة  بلقحفر خالل مق بدع  قليل امقاحددة م اله مقالزاة قل فلر 50بلغ يغرم مقا كلقيا  دي ال ت كل له  تأخير اع تحاي كل ييم   ن 
 .مقخداةقه  يدؤستمالضرمر مقتي قد تلحق بلقشركة مي مي ءرا ثلقث 
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 . االمتلال للقوانين واألنظم ب _ 
 
 

سلءل  مقاحلية  يمقحكياية مقاتاثلة في كل ال يتالق  يفبغي  لى مقاقليل أن يخضع قكلفة مققيمفين يمألففاة مقتي تصدر  ن مق
يقيننلاننه بتففينن  مأل اننلل يمقصنننننننيننلفننة أي غيرهننل ان مأل اننلل  م  مقاالقننة ييفبغي  لى  مقاءننلعبقيننلاننه بننلقتزماننلتننه في هنن م 

 م  يضنننال  ن أي ضنننرر أي غرماه تلحق بال فتيجة قادم ارم لته قألففاة يمققيمفين مقاقليل/مقاتااد  حالية مقشنننركة أي تاي
مقشننننركة ، أي بسننننببال ييكين مقاقليل / مقاتااد التزالً بأي تاييض  ن أي ضننننرر يءلقب به مقغير مقاالقة بتففي  ه ه مأل الل

 فتيجة أ الل مقاقليل / مقاتااد.

 
 أ . 12المادة رقــم ) 

 

 حقــوق الشرك 
 

أن حقيق مقشننننركة اضننننايفه بأية اسننننتحقل  القية قلاقليل/قلاتااد قديال ييشننننال مألايمل مقفقدية يمقتأايفل  يمقكفلال  سننننيمع 
، يبلقءريقة مقتي ترمهل لضنننى حقيقال ان مقاقليل /مقاتاادقلاشنننري  ففسنننه أي ألي اشنننري  ان اشنننلريع مقشنننركة يقال أن تتق

 مقشركة افلسبة.

 
 أ13لمادة )ا
 

 وفمــاد الذممالرشوة 
 
 

أن االرسننة مقاقليل /مقاتااد أي أي ان اقليقيه مقفر يين أي أي ان اسننتخدايام مقرشننية بأي شننكل ان أشننكلقال ألي ان جالز 
مقتي يرتبء بال مقاقليل / مقاتااد بلقشننركة, ه م  اءلعم يغيره ان مق مقاءلعمقشننركة أي اسننتخدايه يكين سننببل" كلفيل" إلقغلع 

 دم  ن مقاسننؤيقيل  مققلفيفية مقفلجاة  ن  قك , يياتبر في حكم مقرشننية أي   ايقة أي هديه تافح ألي ان جالز مقشننركة أي 
أي قلحصنننيل  لى أي مفتفل  شنننخصنني .  مقاصنننفايةاسنننتخدايال بقصننند مقحصنننيل  لى أي تاديل أي تبديل قألشنننغلل أي حقيق 

 مقاءلعتفجم  ن إقغلع ه م أي ضرر بأي شكل ان مألشكلل يقلشركة مقحق في مستيفـننلع أي تاييض يستحق قال  ن أي خسلرة 
 ااد .تقا م مقسبب يقال مقحق في خصم قياة  قك ان أي ابلغ يستحق قلاقليل / قلا

 

 أ14المادة )
 

 المالم  العام وشروط موالفـات 
 

مقجال   لى مقاقليل / مقاتااد أن يقيم بتأاين جايع مإلشنننننلرم  مقتح يرية يحيمجز مقسنننننالاة مقالاة حسنننننب تاليال   .1
, يتالياـننننل  دمئرة مقسير ي يزمرة  زافءقة مالاتيلقسم هفدسة مقارير ببلدية مربد أي مقبلديل  في مقاافية مقاختصة كـنننن

سنننيمع قلاالل مقتلباين قه حيمدث  ميةبا م مقخصنننيص يمقتي تحيل دين يقي   أي أي جاة  م   القة  مألشنننغلل مقالاة
مألسام مقتيجياية تشال  مقتي ، ي مإلشلرم  ي مقشيمخص مقتح يرية  مقالاة ءرقمثفلع مقاال  لى مقءرق ي مق أي مقغير 

 ىأخر اريرية  إشننالر بيجيد افءقة  ال يأي إرشننلدمأي إشننالر بلن مقءريق ضننيق أي أشننالر بتخفيا مقسننر ة  ي
 .حسب كل حلقة

يمقايله  يدمئرة مقسننننير يشننننركة مالتصننننلال  مألردفية مقبلديل يكين مقاقليل / مقاتااد اسننننؤيال" اسننننؤيقية كلالة تجله  .2
أي ألي شننخص  حدث يمقديمئر يمقاؤسننسننل  مقاختلفة أي أي جاة أخرى  ن أية حيمدث أي أضننرمر  مقالاةيمالشننغلل 

 اخلقفل  تفتج  ن  اله .
يمالفلرة محيمجز اريرية بالسننننتيكية ااتادة قدى مقجال  مقاافية اثل مألشننننغلل مقالاة مي إدمرة مقسننننير .... مقخ تيفير  .3

لل ي يجب مغالق مقفجيم  بين مقحيمجز بيمسننننءة قيال قحجز افءقة مقحفريل  بشننننكل آان يفاّ مقتح يرية )فلشننننرم (  
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اتاددة ي بشننننكل يمضننننح , ي بخالا  قك هي ان يتحال مي مضننننرمر تفجم  ن  لكسننننة مالشننننرءة مقتح يرية ي حبلل 
 تلحق بلقغير مي بلقاالل مقتلباين قه مي كيمدر مقشركة .م اله  2رقم تقصيره كال يرد في مقبفد 

 ركفال لى مقءريق مقالم ييجب  اسنننتخداه قلاال اثل كابريسنننة حفر ،جرمفه ، ربة درم ،....مقخ قيه آابي  أي يافع  .4
 .مي  يمكس فسفيرية  بايد  ن حركة مقارير اع يضع  يمكس يفلشرم آاناكلن  في

قيليه إلرشنننلد حركة  اريريةي يمكس  اريرية يشنننيمخصمقءيقية  حيمجز  رضنننيه  لى بدمية يفالية مقحفريةتيفير  .5
 ن  شننرة أاتلر ان بدمية مقحفرة يمن ال يزيد  ن خاسننين  إرشننلديهمقارير ييجب أن ال يقل باد أي إشننلرة اريرية 

  اترم".
 

 اتالصننقةبحيمجز حالية ( مقاشننلة)ارير مقرصننيا  لفبيان ج ارير مقاركبل  جلفبحالية جيمفب مقحفر ان يجب  .6
 ي ليال الصنننقل   لكسنننة قيال أي بلسنننتخدمم حبلل حالية االق  ليال  لكسنننل  ال يزيد تبل دهل  ن اتر يمحد بين كل
 لكستين االقين  لى مقحبلل ، ييجب أن ال تيضع حيمجز مقحالية أي حبلل مإلرشلد  لى باد يزيد  ن فصا اتر ان 

 كل جلفب ان حيمجز مقحفر .
الم  3جسننير )اارم  اشننله تقءع افلءق مقحفريل ( ان صننلج ابزر بسننالكه ال تقل  ن مقاتااد أن يقيم بتلاين لى   .7

 6الم اد اه بقيمءع ان زيميل حديدية قيلس  3سنننننم يبسنننننالكة  8زيميل حديدية قيلس اتر يان  1بارض ال يقل  ن 
أقيمح صلج  م  صالبة الم  باسلفه ال تزيد  ن اتر يمحد بين مققلءع يمرخر اؤافة بحيمجز جلفبية ) 3سم يبسالكة 

قخفلدق ي قك  لى اسنلفل  بحيث تسناح بارير مقاشنلة فيق مسنم اد م بقيمئم  ايدية ، 90ال يقل  ن  بلرتفل  ( لقية
 ( اتر ءيقي قلاقلءع مقءيقية يمقارضية .30اتقلربة ال تتجليز )

 مقاريريةيكين مقاتااد الزم بيضننننع مقشننننيمخص  أ الل مقحفريل  فتيجة  تغير متجلهل  مقاريرمقحلجة مقى في حلل  .8
  فد مفتالع مقاال. ليتم إزمقتامقاال يبايمفقة قسم مقسير  لى أن افءقة  لى مقتغيير في مقايمقع مقافلسبة خلرج  مقدمقة

 

ريل  ااال كلن فتيجة قيلاه بأ الل مقحفأضننرمر تصننيب أاالك مقغير مية مقاقليل /مقاتااد اسننؤيل اسننؤيقية كلالة  ن  .9
 في  ه ه مقحفريل ، أي بسبب ه ه مأل الل بءريقة ابلشرة أي غير ابلشرة.

 

سير مإلرشلدم  مقتح يرية  لى مقحفرية تبقي  .10 ان بدمية مقحفر حتى فالية  الية إ لدة مأليضل   لى مقاايقة قحركة مق
 ييايل".تفقدهل مقاتااد يأن 

 
ءرق ايمقع خلصنننننة بايده  ن مقمخرى رال صنننننييلح يمقءيب يأي ايمد قلاال اثل  مقاسنننننتخداةمقايمد حفف يجب  .11

 .أي مقاشلة حركة مقسير يال تشكل خءيرة  لى بشكل ال تايق مقالاة 
 

مقتاليال  مقصننلدرة قلفين مقاال مألردفي يكال يرد  في يمقبيئة يجب  لى مقاقليل مالقتزمم بشننريء مقسننالاة مقالاة  .12
يفتج  أي ضرر يلحق بلقشركة أي مقغير ، ييتحال مقاسؤيقية مقكلالة  ن أي خءأمخرى  ةرساي ةجا يمقشركة مي م ن 
 ايضي  ه م مقاءلع. بلأل اللتءبيق مقتاليال  ه ه  فد قيلاه  إهالل ن 

يلتزم مقاقليل بلقتقيد بكلفة إجرمعم  مقسنننننالاة مقالاة يمقاافية مقاتالقة بلقالالين قديه، كال يتحال مقاسنننننؤيقية  ن مية  .13
فير بيقيصنننة تأاين حيمدث سنننيمع حيمدث مقصننناق مقكاربلئي مي مقدهس مي مقسنننقيء مي مية حيمدث مخرى، ييلتزم بتي

 لى مقحيلة قلالالين قديه يمقشننننننركة غير اسننننننؤيقة  ن مية مصننننننلبل  مي حيمدث يفلة فلتجة  ن  ال مي ان ايففي 
 ن مي حلدث  ال  مقشنننركة،ي لى من يتم مبالغ  مقاقليل ضنننان افءقة مالاتيلز خالل يخلرج ميقل  مقديمم مقرسننناي

ي يقر مقرمرم صنننريحل بل  مي مقيفيل  يك قك مقحيمدث مقيشنننيكة يحصنننل خالل مقاال مي مق هلب يمإليلب ي ن مإلصنننل
مققلفيفية بلقتاييض كال يرد في ه م مقبفد حيث ياتبر مقاالل  الل تلباين قه ي  ةمقاسؤيقيييمضحل بأفه هي ان يتحال 

 .قيس قلشركة 
 .يمقصحة مقاافية مقصلدرة  ن مقشركةيجب  لى جايع مقالالين قدى مقاقليل مالقتزمم مقتلم بتاليال  مقبيئة يمقسالاة  .14

 

متر يمكن توصيييييييظاا )ن ا   200إنش( بمجموع اطوال ال يقل عن 1.25-1قياس  ) لتنك الماء  بكرات بربيشتيفير  .15

Couplingلغايات ا يييت هاماا األ اكماان التأل يت وص لصيييول تنك الماء الياا ال   مضييي ات منا ييية  هاصييي  باا  ( مع

بسييييةس منسييييوة ل طةي   اكصو( األ نمو ا تقييم الم اطر الم تمه األ  االنزالق) 5صقم  تصيييينه اناا هفر  األ الةنه

 الشرا .
 مقفلتجة  ن حركة مقايله .  مالهتزمزمتيفير فيمصل دمخل مقتفك تحلفف  لى تيمزن تفك مقالع ي تاتص  .16
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بأقيمن ااتاده  قلاركبل   مقاقلبلةان مأليفلش مي تفكل  مقايله كامل الجزء الخلفي تركيب شنننننننريء  لكس  لى   .17
 إدمرة مقترخيص( مبيض يأحار مي مسيد يمصفر.   –قلجال  مقاافية )اديرية مألان مقالم 

شركة بجايع ايمقاال يتفتاي باد  مال تبلرباين  يأخ  لى مقاقليل من  .18 سلحل  ياستيد ل  مق بأن بيئة مقاال تبدأ ان 
بجايع  مالقتزمم،ي لى جايع مقالالين قدية  مقشنننننننركة اسنننننننتيد ل  يف مقايمد تفزيل ان مقاال في مقايدمن مي مالفتالع

بإجرمعم   يمالقتزمماادم  مقيقلية مقشننننخصننننية مقالزاة في مي ايقع يحسننننب ءبياة مقاال مي اتءلبل  مقايقع ففسننننة 
 يتاليال  مقسالاة يمقصحة مقاافية .

اءلبقة قشننريء ياتءلبل  مقسننالاة ،يمن تكين  بلقاال قفقل مقالالين مي مقايمد مقخلصننة لى مقاقليل تأاين مقاركبل   .19
ارخصننة قلفيفيل حسننب قيمفين مقسننير مقااايل بال دمخل مرمضنني مقاالكة ،ي دم قيلدة مقاركبل  مال ان قبل مشننخلص 

 ارخصين قلفيفيل يحسب قيمفين مقسير .
مقتي يتم م دمدهل ان قبله قالقتزمم بال ءيل فترة مقاشننننننري  ، لى من يتم  مقسننننننالاة لى مقاقليل تقديم  رض قخءة  .20

تقديم مقخءة قلاافيين في دمئرة مقتدقيق مقففي يبحضننننير مقجال  مقاافية ان مقشننننركة ان تففي  مقاءلع ،يان ثم تقدياال 
 يرقيل يمخ  مقايمفقل  مقرساية  ليال  .

 .   ن قلفين مقاال مألردفي مقصلدرة مقسالاةي تشريال  بلقتاليال  كال يرد  ف مالقتزمم لى مقاقليل  .21
 

يجب تيفير ءفلية حريق بحجم افلسب قكل اركبه ي كال  ، بال يمالقتزممقلالالين  مقسالاة لى مقاقليل تيفير اادم   .22
 ،جك قالستخدمماستخداه في مقاال يصفديق مسالفل  ميقية ياادم  مقسالاة مألخرى مقالزاة اثل إءلرم  صلقحة 

  ،إءلر محتيلءي ...مقخ .
افتش يبفلع  لى تفسننننننيبل  مقجاة مقاشننننننرفة أي  مقسننننننالاة مقالاة  إجرمعم ل  ييامقاتااد  بتال  دم مقتزممحلل في  .23

ياخلءبة مقاقليل بكتلب رسننناي  ةكال هي ابين مدفله ي لى من يتم تحديد قياة مقغرما يتم فرض غرماة القية مقسنننالاة 
اخلقفة افديب مقشننركة مقاشننرا مقابلشننر في ايقع مقاال في حلل بلإلضننلفة مقى  ، مقغرماةياقدمر  مقاخلقفةاتضننان 

يتحال مقاتااد كلفة ي، مقشنننننركةحسنننننب مقففلم مقااايل به في ياادم  مقسنننننالاة   بإجرمعم بلقتقيد دم مقزمم مقاقليل 
يياتبر اقصننرم" بأدمع يمجبه يمن شننركة مقتي قد تلحق باالقه أي بأايمل مقغير يأريمحام كيفه أخل بلقاسننؤيقية مقفتلئج 

كاربلع احلففة مربد تاتبر ابرأة ان كلفة فتلئج أخءلع مقاتااد ي القه أي تقصنننننننيرهم أي إهالقام بقيم د يتاليال  
  مقسالاة مقالاة .

،كال هي ابين في اقدمرهل الئة ديفلرغرماة القية تفرض   لى إجرمعم  مقسنننننننالاةمقاتااد في حلل اخلقفة  .أ
 ( مدفله .1رقم ) فاي جمق
غرماة القية اقدمرهل   لالي مقاتااد تفرضمقالزاة ان قبل مقشخصية باادم  مقيقلية  مالقتزممفي حلل اخلقفة  .ب

 .( مدفله 2رقم ) فاي ج،كال هي ابين في مق خاسين ديفلر  ن اخلقفة كل  لال
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 بإجراءات المالم اإللتزام أ 1نموذج رقم )
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 الوقاي  الشخلي   اإللتزام بمعداتأ 2نموذج رقم )

 
 

 أ15المـــــــادة )
 

واالعمال الخالبببث بادارة اللبببيان   لألعمال الطارط الحفريات وتأمين المواد وإعادة األوضببباع أعمـببببببببببال 
 والتشغيل

 
يإ لدة مأليضل  يمقتي يتم ءلبال ان قبل مقاافدس مقاشرا  يمقصبة مالسافتيةمقايمد  ييقصد بال أ الل مقحفريل  يتأاين 

خلصننننننه  مقاافي يمقيمجب  لى مقاقليل مالسننننننتجلبة مقفيرية قلقيلم بال قاالقجة مسننننننتبدمل مأل ادة فتيجة مقصنننننندم أي أ ءلل
مأل يلد مألرضننننية ياحءل  مقتحييل دمخل يخلرج سننننل ل  مقاال مقرسنننناي يأيلم مقاءل يبلقشننننبكل  مقكاربلئية مقايمئية ي

 مقرساية. 
 

 الل قكل يرشه تاال في مدمرة مقصيلفة قكل  4يجب تيفير  لال يمحد  لى مالقل قكل يرشة شبكل  يبسقا م اله  – 1
يردية اع تيفير ال يلزاه ان  دد يمديم  بشننكل دمئم ك )هلتي حفر شننحن ، صننلري، شننحن ، قيمزم ي دد مقحفر يمقصنب 

 اليل  مقحفر بحيث ال تتجليز ادة حفر جيرة مقاايد مقيمحد مكثر ان سل ه يفي حلل مقيديية، ...مقخ( يبال يضان تسايل 
كلف  ءبياة مالرض صننخرية يصننابة مقحفر تيفير كابريسننة بشننكل ابلشننر قسننر ة مالجرمع خالل زان مسننتجلبة سننل ه 

 يمحده.
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فلسننب اع مالجازة مقخليية  مي + فلكس ( ييسننيلة متصننلل خليية تت هلتفي )يجب أن تتيفر قدى مقاقليل يسننيله متصننلل -2
في جايع مأليقل  قيال" يفالرم" بحيث يتم مالتصننلل به يمقءلب افه إحضننلر  مالتصننلل مقخليية مقااتادة ان مقشننركةيسننلئل 

 سل ة . 24يبلقحجم مقاءليب  لى ادمر  )بال فيال تيفير كابريسه(  الل ياادم   فد مقءيمرئ
 

شننفييل" أي خءيل" أي  هيسننتجيب مقاقليل / مقاتااد قالتصننلل به خالل زان احدد ان تبليغفي مقحلال  مقءلرئة ال بد أن  -3
 لى أي  فيمن ااتاد قلاقليل / مقاتااد قدى مقشركة ، ييبدأ مي  لى محد يسلئل مقتيمصل مالجتال ي كلقيمتس مب " أيهلتفيل

قم تتم مالسنننتجلبة خالل مقزان مقاحدد  يم م ،قديالزان مالسنننتجلبة ان بدمية متصنننلل مقشنننركة في أي  فيمن قلاقليل/مقاتااد  
شالر قه  شركة باال مقءيمرئ ي لى حسلب مقاقليل/ مقاتااد ااال بلغ  مقتكلقيا يدين إ  ان مقتكلقيا جايع يحسمتقيم مق

ه مي  دم اع تغرياه  ن مالضرمر مقتي قحق  بلقشركه فتيجة مقتلخر في مالستجلب بلال ترمض قه مقحق دين مقالقية استحقلته
 . مالستجلبه )فيصي بتقدير قياة مقغرماه ففرم قحسلسية مقاال مقءلرئ(

 

  زان مالستجلبة في مقحلال  مقءلرئة تكين ان يق  مالتصلل مقالتفي بلقاقليل يتبلغيه. – 4
 سل ة يمحدة قلافلءق دمخل حديد بلدية مربد يمقافرق. -   
 سل ة يفصا قبلقي افلءق مالاتيلز . -   

لاال في ايقع مقاال ته قيبدمية ابلشنننر مقءلرئ ن مقاال مقاقليل  إبالغبين يق   صننند بزان مالسنننتجلبة هي مقفترة ال) ييق
 (. مقءلرئ

 

في مقحلال  مقءلرئة  لى مقاقليل/ مقاتااد  تقديم كلفة اتءلبل  مقاال ان  الل ياادم  يايمد الزاه إلفجلز مقاال  - 5
 حسب مألصيل بال فيه إ لدة مأليضل  كال كلف   ليه ان قبل .

 

ة با م مقاءلع في  الل مقءيمرئ سنننننننببل" اايقل" إلفجلز مأل الل مقاقررة مقخلصنننننننألال يجيز قلاقليل م تبلر إفجلزه   -6
 ايم يدهل مقاحددة بلستثفلع مقحلال  مققلهرة مقتي ييمفق  ليال مقاافدس مقاشرا .

هي جايع م الل مقحفر  مقاءليبة حفرهل ان مقاقليل  لى شننبكة مقجاد مقافخفض مقايمئية  :بما يخم اعمال الحفريات  -7
تال  يحفر جير مقاشننننندم  يمقد ال  مي مي حفريل   يتشنننننال ) حفر جيرم ادة مقجاد مقافخفض باختلا مفيم ال يقيلسنننننل

 مخرى اءليبة قشبكة مقجاد مقافخفض مقايمئية كال هي في مقشريء مقففية مقا كيرة في ايمصفل  مقاءلع  (.
يتشنننال: ) تأاين جايع مقاالقة مقالزاة ي مقادد يمالديم  مقالزاة  تأمين المواد واللبببب  االمبببمنتي  بالحاالت الطارط   -8

أل الل مقصبة مالسافتية يتأاين مقرال يمقدبش يمقالع يمالساف  حسب ايمصفل  مقشركة قصب مي حفرية اءليبة قشبكة 
 مصفل  مقاءلع ( .كال هي في مقشريء مقففية مقا كيرة في اي قايقع مقاال مقاءليب مفجلزه ان مقاقليل مقجاد مقافخفض

ييشننال مقاال :م لدة ماليضننل   ان مقاقليل كال كلف   ليه قبل مقحفر ابلشننرة ان  اعادة االوضبباع بالحاالت الطارط  : -9
 .ايمصفل  مقاءلعتلريخ مقغرس كال هي في مقشريء مقففية مقا كيرة في 

 
 : أ61المـــــــادة )

 

ي ليه  مقسلرية مقافايل فيال يتالق بشريء مقاال يمقاالل قلالالين قديهيمقتشريال   لى مقاقليل مالقتزمم بجايع مققيمفين 
 تقديم قلئاة بلقالالين قديه اع ضريرة مقتلاين  لى مقحيلة  لى جايع  القه ااال كلف  صفتام مقيفيفية.

 
 
   )71ادة )ـــــــالم

 

 مملل المقاول:
 

أن يقدم إقى مقاافدس قلحصننيل  لى ايمفقته مسننم ياؤهال  مقشننخص مق ي  –يتاين  لى مقاقليل قبل تلريخ مقابلشننرة  .1
يقترحه مقاقليل كااثل قه يإ م قم تتم مقايمفقة  ليه أي تم حجبال الحقل ان قبل مقاافدس أي مخفق مقااثل في االرسننننننة 

يكين افلسننبل" قا م ص آخر  اله كااثل قلاقليل فلفه يتاين  لى مقاقليل أن يتقدم بففس مقءريقة بلسننم ياؤهال  شننخ
تأاين مقبديل مقافلسنننب قبل إفالع مإلقغلع قلااثل ال يحق قلاقليل أن يلغي مسنننتخدمم ااثله أي أن يسنننتبدقه دين ي مقتايين
 .مأليل 
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يجب أن يكين ااثل مقاقليل اتفرغل" بصننيرة كلالة قإلشننرما ياتلباة تففي  أشننغلل مقاقليل يإ م ال تءلب  مقفريا  .2
ؤقتل"  ن مقايقع أثفلع تففي  مألشنننننغلل فلفه يتاين  لى مقاقليل أن يسننننناي بديال" افلسنننننبل" بايمفقة تغيب ه م مقااثل ا

 مقاافدس مقاسبقة يمن يتم أشالر مقاافدس ب قك.
 

يتاين  لى ااثل مقاقليل أن يكين افيضننل"  ن مقاقليل يمن يتسننلم مقتاليال  فيلبة  ن مقاقليل ييجب أن يكين ااثل  .3
 لستاالل قغة مالتصلل يقديه مقخبرة مقكلفية بلقشريء يمقايمصفل  مقففية بلقاءلع. مقاقليل اتارسل" ب

 
 لباحا"  والنلف  يجب علــــخ المقاول /المتعهد الحضور شخليا" أو تكليف مندوب لث بالحضور الماع  المابع  .4

الشببرك  التنفيذي  في  مكاتبفي مقر تواجد من ايام الدوام الرمببمي  كل يوم لغاي  المبباع  اللالل  والنلببف ممبباء 
مركز تنفيذي آخر يتم اعتماده من قبل  أيأو دير أبخ مبببببببعيد و الرملا  وعجلون  وجرش  ومدين  اربد والمفرق 

شرك  في فترة الحق   ميا العملال وقت آخر ) كما يجب علخ المقاول / المتعهد الحضور في أي   وذلك ألغراض تن
خالل وقت ذا تخلف عن الحضور اوذلك لغرض تنميا االعمال الطارط  أ , ويطلبث المهندس المشرف او من يوكلث 

ملّحا نموذج رقم حمب الغرامات الواردة في تغريم المقاول  يحا للمهندس المشرفمن االوقات المذكورة اعاله 
فيها مندوب المقاول في المكاتب الشبببرك  التنفيذي  اعتبارا من بدء يوم ال يتواجد لكل   أ عـببببببببببرض العطاء 1) 

 المهندس المشرف. علمالدوام ولغاي  نهاي  الدوام الرممي علخ ان ال يغادر مكاتب الشرك  بدون 
 
 

 أ18)المـــــادة 
 

 إنهاء العمل من قبل لاحب العمل ) الشرك أ: 
أي  إف مريحق قشننننننركة كاربلع مربد إفالع مقاقد )مقاءلع( ياصننننننلدرة كفلقة حسننننننن مقتففي  مي جزعم" افال دين تيجيه أي 

 اسبق قلاقليل في مقحلال  مقتلقية: إحفلر أي إشالر 
 
 

 أ م مخفق مقاقليل في تقديم مقكفلال  قلجال  مقرساية مقافصيص  ليال بلقاءلع. -أ
 

تففي  مألشنننننغلل أي أ م تبين بيضنننننيح ان االرسنننننته مفه ال يفيي مالسنننننتارمر في تففي  مقتزمالته أ م تخلى مقاقليل  ن -ب 
 بايجب شريء مقاءلع.

 

 أ م مخفق مقاقليل بدين   ر ااقيل في ايمصلة مقاال يتففي  بفيد مقاءلع. -ج
 

دين مقحصيل  لى مقايمفقة مقاءليبة أي أ م قلم مقاقليل بتلزيم مألشغلل بكلالال قاقليل فر ي ، أي بلقتفلزل  ن مقاءلع  -د
 أن مقاقليل قد أصبح افلسل" أي ااسرم أي تارض قتصفية ايجيدمته.

 

أ م قدم مقاقليل ألي شننخص ) بصننيرة ابلشننرة أي غير ابلشننرة( رشننية أي هدية أي افحة أي  ايقة أي هبه القية  -هـننننننننن
ه أي اقليقيه مقفر يين بإ ءلع أي مقي د بإ ءلع أي رشية كترغيب أي اكلفأة أي أ م قلم أي ان استخداي مقاقليل أي يكالئ
 ) بشكل ابلشر أي غير ابلشر( ألي شخص كحلفز أي اكلفأة.

 

ان قبل مقشركة  ن كل اخلقفة ألي خءية إ م قم يلتزم مقاقليل بأي شرء ان شريء مقاءلع باد تيجيه ثالثة إشالرم   -ي
 شرء ان شريء مقاءلع.

 

 المـــادة )19أ الجهاز العامل للمقاول: 
 
مقالالين قديه ااال كلف  صفتام مقيفيفية اع تقديم صيرة  ن هيية مألحيمل مقادفية  لى مقاقليل تقديم كشفل" بأسالع  –أ 

.قألردفيين يصيرة  ن تصريح مقاال يجيمز مقسفر قلاالقة مقيمفدة  
في اجلل مقاال بلقاءلع.برمتام قلشركة اقلبلة مقجالز مقالال قدى مقاقليل قلتحقق ان خ يحق -ب  
يتحديد أسالع مقاالل مقارمفقين يلتزم مقاقليل بلقتأاين  لى حيلة جايع مقالالين قديه يتقديم بيقيصة مقتأاين قكل فرد افام  -ج

 قليرش يتقديم بيقيصة تأاين حسب اتءلبل  مقشركة.
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يحق قلاافدس مقاشرا أي ان ياثله إيقلا أي  لال أي  ايفا يسئ قاصلحة مقاال أي ال يتقيد بلقتاليال  مقصلدرة قه  -خ
.قتل" أي دمئال"ؤإيقلفل" ا ةمقالاـــة يمقبيئسيمع كلف  ه ه مقتاليال  إدمرية أي ففية أي تتالق بأاير مقسالاة   

 
 

 

 المـــادة )20أ  تمليم أوامر العمل:
 

 مقاال قلاقليل باد تقديم كفلقة حسن مقتففي  يصدير كتلب مقابلشرة بلقاال. أيماريتم تسليم  -أ
ان تلريخ كتلب مقابلشننننرة بلقاال يتاتبر ه ه مقادة فترة  أيلم ال باد  شننننرة  أار أليليبدأ تلريخ مقابلشننننرة بلقاال  -ب

 .فقء  ال أارقارة يمحدة يأليل  إالة دمقتجايز يمقحفر يال تاءى ه ه مقا بإ اللسالح قلاقليل قلقيلم 
 

 أوامر العمل الممتعجل  : أ12)المـــادة 
اسنننتاجلة قتففي  باض مأل الل مقضنننريرية ييشنننترء قا ه بصنننيرة يحق قلشنننركة إصننندمر أيمار  ال حفريل  يتيمباال 

تسننلسننل  لىشننكل ان مألشننكلل  مأليمار ايمفقة رئيس مققسننم يادير مقدمئرة يمقاسننل د مقاافي يه ه مأليمار ال تؤثر بأي 
ألسنننالر مالفرمدية مقتي تا  ق% 10مأليمار مال تيلدية مقاسنننلاة قلاقليل يفي ه ه مقحلقة يتم مقاحلسنننبة بزيلدة ابلغ يالدل 

مار مقاال مقاسنننننننتاجل يتم احلسنننننننبة مقاقليل  لى  إلفالعيفي حلقة  دم مالقتزمم بلقاي د مقاحدد  إحلقة مقاءلع بايجبال
 ( ان مقاءلع.1( ان الحق فاي ج رقم )10يفقل" قلبفد رقم ) يرمقتأخغرمال  
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 الخال الشروط لاللا": 
==================================== 

 تقوم الشرك  بمراقب  مراحل الحفر والطم وإعادة الوضا للتأكد من التزام المتعهد بالشروط والموالفات الفني  . -1
 

 المتعهد بان يكون الرمل والحلمث والدبش الممتخدم من نوعيات جيده مطابق  لموالفات وزارة األشغال العام  .يلتزم  -2
 

 يحا للشرك  التأكد من جودة المواد الممتخدم  في إنجاز العمل وذلك بفحلها علخ حماب المتعهد . -3
 

 .)االمتيات أ والتندورات كلم  جوره أينما وردت في هذا العطاء جوره عامود وملحقاتث كالمشدات يتعن -4
 

يوما" من تاريخ تمليم  لاللونأ 30لمدة )جور األعمدة والمشدات  حفريات يعتبر المتعهد ممؤوال" ممؤولي  كامل  عن  -5
رار التي قد تلحا بالطرف اللالث ) إنمبببان ي حيوان ي آليات الحفريات للمهندس ويتحمل المقاول خالل هذه الفترة كاف  األضببب

أ وأي  أضببببرار تنجم خالل المدة المبين  أعاله كما يعتبر المتعهد ممببببؤوال" عن تنظيف الجور خالل هذه المدة وعليث تزويد 
 العمال لهذه الغاي  دون مقابل مادي من الشرك  .

 

أ يوما" علخ تمليم الحفريات بإعادة تنظيف الجور وتقديم العمال لهذه الغاي   30يلتزم المتعهد في حال  مرور اكلر من ) -6
 . المقاول  مقابل اجر مادي وحمب جدول األمعار المقدم من

 

ال تتحمل الشرك  أي  نفقات مادي  نتيج  وجود معارض  علخ الحفر من قبل أي مواطن أو جه  رممي  وعلخ المتعهد أن  -7
لجميا انواع الحفريات واعتبار هذا البند مشبببببببموال" بمبببببببعر الحفر  في حال طلب اعادة حفرها  اريأخذ ذلك بعين االعتب
 . المشمول  بهذا العطاء 

 

 :تقلير المتعهد -8   
 

في حلقة تقل س مقاتااد  ن تحقيق ال يرد في شنننننريء ه م مقاءلع فيحق قلشنننننركة تكليا اتااد أي مكثر السنننننتكالل مقاال  لى أ. 
مقاجلل ، كال يحق قلاافدس   حسننلب مقاتااد مقاحلل  ليه مقاءلع دين مقحلجة إقى إف مر اسننبق يياتبر قرمر مقشننركة قءايل في ه م 

افلسننبل ييحقق مقاصننلحة ي لى مقاتااد مألخر قبيل  هال يرماد اان أحيل إقيام مقاءلع يحسننب مقاشننرا تحييل مقحفرية إقى أي اتا
، كال يحق قلشنننركة مققيلم بلقاال ان خالل جالزهل مقالال يتحايل كلفة مقتكلقيا ااال بلغ   قك يدين م ترمض مقاتااد مقاقصنننر 

 دين م ترمضه  لى  قك . قلاقليل مقاقصر
 

مقابلشرة فيرم بأ الل أية حفرية حلل تسلياه أار مقابلشرة خءيل قتلك مقحفرية يياتبر تسليم أار مقابلشرة  يتيجب  لى مقاتاادب. 
ـمفقضلع مقادة مقاحددة إلفجة ي حلقـبدع مقاال يف ـ ـ ـ ـ ـ ) مقحفر ( ي دم إفجلزه يدفع مقغرمال  في الحق فاي ج  رض ال     مقا لزـ

  .مقاءلع
 

  :مقتقيد بلقتاليال في حلل تقصير مقاتااد  ن ج. 

يحق قلشننركة إ م تخلا مقاتااد  ن تففي  أيمار مقاافدس مقصننلدرة مقيه أن يقيم مقاافدس بتففي  اضنناين ه ه مأليمار بلقءريقة مقتي 
يرمهل افلسنننننننبة ، يفي اثل ه ه مقحلقة يتحال مقاتااد مقتكلقيا مقاترتبة  لى تففي ه ه ه مأليمار ، ييحق قلاافدس أن يحسنننننننم تلك 

 ااد يبدين مقحلجة إقى أخءلر أي إف مر  دقي ب قك .تقففقل  ان أية ابلقغ استحقه أي تستحق قلام
 

 المخالف :إزال  األشغال أو المواد  -9
 

 -قلاافدس مقتخييل مقكلال أن يأار كتلبيل أي شفييل ان يق  رخر أثفلع سير مقاال بلقتلقي :   
 

  اءلبقة قاتءلبل  مقاءلع ي قك خالل مقفترة مقتي يحددهل في مالار .إخرمج أية الدة ان مقايقع يرى أفال غير 
 . مستبدمل تلك مقايمد مقاخلقفة بايمد افلسبة يصلقحه 
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  ، إزمقة أي  ال ياتبره  مقاافدس غير اءلبق قاتءلبل  مقاءلع ان حيث مقايمد أي مقاصننننفاية يإ لدة تففي ه بشننننكل سننننليم
سلبق أي  شأفه يال يحق قلاتااد مقاءلقبة بلقتاييض أي تاديد مقادة ي قك  لى مقرغم ان مختبلر  دفال   لى مقحسلب تا  ب

 بسبب أي ان ه ه مألاير .
 

 والليان :االمتالم -10
 

 االبتداطي.شهادات االمتالم ا. 
 

يبلغ مقاتااد مقاافدس مقاشننرا خءيل  فد إفالع مقاال في مقاشننري  مقاحدد يإ لدة مأليضننل  فيه حسننب مألصننيل يال يحق قه 
بلالستالم يإبدمع مقاالحفل  بحضير مقاتااد  يفيبهإبالغه ب قك قبل أن يتأكد بففسه ان إ لدة مأليضل  ييقيم مقاافدس أي ان 

حسنننب مألصنننيل فيكتب بلقفيمقص خءيل يتسنننلم قلاتااد  قيقيم بإصنننالحال ،  فد إفجلز   فلن قرر أن مأليضنننل  قم يتم إ لدتال
أ الل مإلصالح يقيم مقاتااد بإبالغ مقاافدس خءيل" ب قك ييقيم مقاافدس بلالستالم باد مإلصالح  لى أن يرفق  كتلب ايمفقة 

 لب افه  قك .مقخ (  لى إ لدة مأليضل   إ م ء… مقجاة مقاافية ) أشغلل  لاة يبلديل  
 

 الليان  ب. 
ييتم تففي  أشننغلل مقصننيلفة حسننب  أل الل مقحفريل  بجايع مفيم ال تافي فترة مقصننيلفة مفقضننلع سننفه ان تلريخ مفتالع مقاءلع 

( ييال 14شننريء مقاءلع ي لى مقاتااد مققيلم بلسننتكالل مقفيمقص يفقل قتاليال  مقاافدس مقخءية خالل فترة مقصننيلفة يخالل )
مقصيلفة مقاءليبة   يتحال مقاتااد كلفة أ الل مقصيلفة يمإلصالح ي فد تقصير مقاتااد في تففي  إصالحلبحيث  بليغه،ت   ان

  قك،جايع مقففقل  مقاترتبة  لى  يتسننلياال فالئيل" فيحق قلشننركة أن تقيم بتففي  تلك مألشننغلل بلسننتخدمم آخرين ييتحال مقاتااد
  لى  قك. مال ترمضدين 

 

 االمتالم النهاطي وشهادة الليان  :ج. 
مقاتااد  ، إ م قم تكن هفلك أية االحفل   لى  يتم مالسنننتالم مقفالئي ان قبل مقاافدس مقاشنننرا  فد مفتالع مقاءلع مقابرم اع  

بلالستالم أيمار مقاال مقافف ة ان قبل مقاتااد خالل فترة مقاءلع يمقتي ادتال سفه يمحدة  فدهل يصدر مقاافدس مقاشرا شالدة 
ال إ م كلف  هفلك االحفل   لى باض أيمار مقاال  فد مفتالع فترة  بإفجلزهل . م قلم مقاتااد  مقفالئي قجايع مأل الل مقتي 
مقاءلع فالى مقاافدس مقاشرا تحرير كتلب رساي با ه مقاالحفل  يتسلياال قلاتااد مق ي  ليه مققيلم بتففي  ال جلع به خالل 

 ل مققيلم بتففي  جايع ه ه مقاالحفل   يقيم مقاافدس بإصدمر شالدة مستالم فالئي بلأل الل مقافف ة . شار ان تلريخه يفي حل
 

أن يلتزم بإنجاز وتمببليم كاف  األعمال التي مببلمت اليث قبل إنهاء مدة العطاء ويحا للشببرك  إذا تخلف يجب علخ المتعهد د. 
علخ ذلك من  االعتراضي دون ر علخ حمبببببابث مهما بلغت التكاليفأخعن ذلك أن تقوم بإنجاز هذه األعمال بوامبببببط  متعهد 

 قبل المقاول / المتعهد.

 -العمل:تعريف أمر  -11
يفي  مقحفريل  مقاءليبة ايضنننننحل به تلريخ مالسنننننتالم يمقاي د  كايةهي مقفاي ج مقااد ان قبل مقشنننننركة يمق ي يشنننننال  لى 

 -مقاقرر إلفجلز ه ه مقحفريل  ييقسم أار مقاال إقى :
 

 أار  ال حفريل  أ ادة مقضغء مقافخفض يتيمباال . 
 

مقاتااد بأفه اجاي ه حفريل  مأل ادة يتيمباال يمقتي يءلب ان  : يارا أار مقاال مقيمحد قحفريل  مقضغء مقافخفض 11/1
 إفجلزهل دفاه يمحدة .

 

 ياتبر أار مقاال يحده اتكلالة ان حيث مالستالم يمقتسليم يغرمال  مقتأخير .: 11/2
 

سننيمع كلف  في ايقع يتأاين مقايمد مقالزاة قال يشننتال أار مقاال  لى اجاي ة مأل الل )مقحفريل ( مقاءليب تففي هل  :11/3
 ماتيلز مقشركة .يمحد أي في  ده ايمقع ضان افلءق 

 يحسب مقايمصفل  مقففية . : يقيم مقاتااد بتلاين حفريل  مقجير بلقايمد مقالزاة ان رال يحصاه يدبش  11/4
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  .حلل مالفتالع ان حفرهل بايجب فاي ج مقتسليم مقخءي افديبهيقيم مقاتااد بتسليم مقحفر مقجلهزة إقى مقاافدس أي إقى  : 11/5
غرز مال ادة  انباد مالفتالع  ابلشننننرة   يإزمقة مألفقلض قكلال مقاشننننري  ليضننننمققيلم باالية إ لدة مال لى مقاتااد :  11/6

 . قتءبيق مي غرماة فتيجة  دم م لدة ماليضل  , تجفبل ) اشدم /د ال ( يقيمزاال
 

االرضننة يتيجب  لى مقاتااد تجايز حفر مأل ادة  قدياةفي حلقة قيلم مقشننركة باالية تركيب أ ادة جديده بدل أ ادة :  11/7
مقجديدة أيال ، يباد أن تقيم مقشنركة بتثبي  مأل ادة مقجديدة يفقل مقشنبكة إقيال يبلشنر مقاتااد  الية مقحفر  لى مأل ادة مققدياة 

دة مقالغلة مقارمد خلاال فير أشنالره ب قك ان قبل مقاافدس مقاشنرا ابلشنرة يدين تأخير ، يفي مقحلال  مقتي تكين فيال مأل ا
يفي حلقة  ,لشننننركة يبأشننننرمفال ققريبه ان مقشننننبكل  مقكاربلئية مقايجيدة ال يتم مقحفر  لى مأل ادة مقالغلة إال بيجيد يرشننننه 

, ييحق اخلقفة مقاتااد  قك يتحال كلال مقاسنننننننؤيقية يمقفتلئج مقاترتبة  لى  قك  يمألضنننننننرمر مقتي قد تفجم  ن ه ه مأل الل 
 ققيلم بخلع مال ادة ان خالل مقجالز مقالال في مقشركة دين مي م ترمض ان قبل مقاقليل  لى  قك .قلشركة م

 

قكلفة ايمقع مقاال يقكلال مقاشري  فير مفتالع مقشركة ان   يإزمقة مألفقلض ليضمققيلم باالية إ لدة مال قاقليل لى م:  11/8
قشبكل  مقجاد مقافخفض  سيمع كلف  ) زفته , بلءين , يءاال ابلشرة باد مالفتالع ان غرزهل تركيب مال ادة يءم مقاشدم  

سبة مقاقليل  لى غرمال  مقتأخير يفقلً قلبفد رقم ) ( ان الحق فاي ج 10بالء ( يفي حلل  دم مالقتزمم بلقاي د مقاحدد يتم احل
 ( ان مقاءلع   1رقم )

 
ي  نتيج  عدم وجود طرق للولبببول الخ مواقا الجور او ممبببارات الكوابل المراد حفرها وعلخ المقاول : ال تتحمل الشبببرك  اي نفقات اضببباف 12

 القيام بأعمال الحفر بالطريق  التي يراها منامب  وال يجوز االعتذار عن الحفر مهما كانت االمباب . 
 

وال يحا  أول يوميا" ولجميا انواع الحفريات ) ضبببببببغط منخفض : ال تلتزم الشبببببببرك  بتوفير الحد االدنخ لكمي  الحفريات المطلوب  من المقا13
 للمقاول المطالب  بأي  تعويضات نتيج  لذلك وعليث اخذ ذلك بعين االعتبار عند تمعير بنود العطاء .

وال يحا للمقاول  الشببببببرك أي موقا ترتطيث  األوضبببببباع فيالقيام باي عمل من اعمال الحفريات وكذلك توريد المواد واعادة  للشببببببرك يحا  -14
 االعتراض علخ ذلك وبالطريق  التي تراها منامب . 
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 أ  عرض العطاء 1نموذج رقم )  -أ 
 

 مالحظــ  :  يشكل هذا النموذج وملحقث جزءا" من ولاطا العطاء .
 

 الميد / مدير عام شرك  كهرباء محافظ  اربد .
 

بعد أن قمنا بزيارة موقا العمل ودرامببببب  دقيق  للمخططات والشبببببروط والموالبببببفات وجداول الكميات وجميا الولاطا وتعليمات 
  وجميا الظروف الخالببببببب  بإنشببببببباء األعمال المذكورة في جداول العطاء هي كميات تقديري  لغرض مقارن  العروض المقاول

 للزيادة والنقلان .والشرك  غير ملزم  بها وهذه الكميات قابلـ  
 كما تفهمنا ماطر الظروف المحلي  والرموم والعمال وغيرها من األمور التي لها عالق  بالعمل

 -فأننا نحن الموقعين أدناه :
 نعرض بان نقوم بإنشاء كامل هذه األعمال المطلوب  وإتمامها وليانتها وفقا" لشـروط - 1

 لغ وقدره )              أبي جداول الكميات بموموالفات العطاء وباألمعار المذكورة ف     
فقط .................................................................. دينار أردني أو أي مبلغ آخر يلببببببببح ممبببببببتحقا لنا بموجب      

 شروط هذا العطاء .
 

كتاب المباشبببرة من تاريخ  "أ خممببب  عشبببر يومايوما"  15نتعهد في حال قبول عرضبببنا هذا أن نباشبببر العمل خالل فترة ) - 2
 .بالعمل

نتعهد في حال  قبول عرضنا أن نقدم الكفال  المطلوب  لحمن التنفيذ من ملرف أو مؤممث مالي  مقبول  لديكم وذلك بمبلغ  - 3
  .وفقا" لنموذج الكفال  المرفا المحال% من قيم  العطاء  10يعادل 

 

نا  120عرض لمدة )نوافا علخ أن نلتزم بهذا ال - 4 تاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقخ العرض ملزما" ل تداء" من ال يوم أ , اب
 طيل  هذه المدة .                  

 

 وبينكم.عرضنا هذا ما قرار اإلحال  يشّكل عقدا" ملّزما" بيننا  - 5
 

 رك  غير ملزم  إلبداء أمباب ذلك عرض وأن الشنعلم بأن الشرك  غير ملزم  بإحال  العطاء علخ أقل األمعار أو قبول أي  - 6
 …………………………من شهر……………………….. حــرر في هذا اليوم  

 ...................ومفوضا" رمميا" لتوقيا هذا العرض بامم ونياب    المقاولامـــــم 
 باعتباره .............................. المقاولعن 

 .............................……….. المقاولعنوان 
 ....................................………..امم الشاهد  

 .............................………………..توقيا الشاهد  
 مكان العمل ........................................................

 .............................عنوانث .................................

 
 
 

  



 24 

 . أ عـرض العطاء 1ملّحا نموذج رقم ) 

 
 المطلوب االلتزام بث                                    الرقم       المــوضـوع               

-------------------------------------------------- 
 من المعر االجمالي للعطاء  % 5                                  الدخول بالعطاءكفال          7

 والمقدم من قبل العارض                                                                    
-------------------------------------------------- 

 من المعر االجمالي للعطاء المحال % 10           كفال  حمن التنفيذ                                 8
-------------------------------------------------- 

 أيام 7         بعد                   بالعمل الفترة المحددة إللدار أمر للمباشرة        9
    .                      قبول اإلحال  وتقديم كفال  حمن التنفيذ         

-------------------------------------------------- 
  بشروط المالم  العام   اللتزاماوعدم  غرامات التأخير-10

 
تاريخ تمبببببليم امر  عن كل جوره  أ لالل  دنانير3)الممبببببلم  من قبل قمبببببم الجهد المنخفض وتوابعها   األعمدةفي عملي  الحفر لجور  -أ

 .العمل للمقاول 
وكل يوم  أو متر عن كل جوره أ لالل  دنانير3)وتوابعها الممببببلم  من قبل قمببببم الجهد المنخفض  األوضبببباع لجور أال عمده في إعادة  -ب

 .من تاريخ غرز االعمدة  تأخير
 تأخير. دينار عن كل ماع خممون أ 50في حاالت الطوارئ )  -ت
 .عن كل يوم تأخير ولكل عامود عشرة دنانيرأ 01عمده )خلا أألحال  في  -ث
شرك  كهرباء اربد فرض غرام  في -ج مالم  العام  يحا ل شروط ال شرط من  ماط  دينار في حال مقدارها  ) حال عدم التزام المقاول بأي 

  .بمعدات الوقاي  الشخلي  الالزم  من قبل عاملي المتعهدأ االلتزاممخالف  المتعهد إجراءات المالم  و خممين دينار في حال مخالف  

 في التنميا ما الجهات الرممي  المتلدار التلاريح. تأخيردينار عن كل يوم  50  -ح

 او عدم حضور لكل مندوب بعد ماع  بدء الدوام الرممي في الشرك . تأخيردينار عن كل يوم  40 -خ

ا التكاليف المترتب  علخ هذا إذا تم تعطيل ورش الشبببرك  نتيج  عدم قيام المقاول بالتزاماتث ألي مببببب من األمبببباب فيحا للشبببرك  حمبببم جمي -
أ 8التعطيل والتي يتم حمببم قيمتها المالي  من قبل المهندس المشببرف من حمبباب المقاول لدى الشببرك  مببواء كان التعطيل لمدة يوم عمل كامل )

 ي:ماع  أو أي جزء من ماعات العمل اليومي  وتحمب قيم  التعطيل لجميا الورش واآلليات المتعطل  حمب الجدول التال

 
الكلفة املالية ألفراد  البيان الرقم

 /الورشة مبا فيهم السائق
ساعات عمل 8  

الكلفة املالية لسيارة نقل 
ساعات عمل 8 /الورشة  

الكلفة املالية لونش 
ساعات عمل 8 /شركة  

الكلفة املالية لونش 
ساعات عمل 8 /مستأجر  

الكلفة املالية لسيارة 
 8 /دبل كابني

 ساعات عمل

 25 180 180 75 300 ورشة تركيب شبكات جهد متوسط  1
 25 170 170 50 240 ورشة تركيب شبكات جهد منخفض 2
ورشة تركيب شبكات أرضية أو ورشة  3

 صيانة حمطات أرضية
210 50 180 180 25 

 25 180 180 50 180 ورشة صيانة حمطات او خطوط هوائية 4
 25 180 --- 25 140 ورشة مساحة 5
 
  بالكلف  × لماني  مببباعات المببباع  مضبببروبا" عدد مببباعات العمل اليومي   يتم احتمببباب التعطيل الجزطي بنمبببب  عدد مببباعات التعطيل إلخ

 اإلجمالي  المترتب  علخ ذلك امتنادا" للجدول أعاله.
  الصفحة فقط .غرامات بخالف ما ورد اعاله , , يتم االحتكام واعتماد الغرامات الواردة في هذه  وجدت  أينما -أ

مقف الغرامات : يحا لشرك  كهرباء اربد فرض غرامات التأخير وغرامات عدم االلتزام بشروط المالم  العام  في حال تحققها علخ   -ب
 % من قيم  العقد المبرم ما المقاول.15المقاول بحيث ال تتجاوز قيم  هذه الغرامات عن 
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 أ عرض العطاء 1لحا نموذج رقم ) م
 

شبببببهور في حاالت  3ولجميا انواع الحفريات مضبببببافا" اليها  أ شبببببهر من تاريخ انتهاء العطاء12مدة اللبببببيان  )     -11
  التمديد.

 
-------------------------------------------------- 

 القيم مضبببببببافا" اليها انواع الحفريات  االعطاء ولجمي المنجزة بموجب%أ من قيم  األعمال 5)  كفال  اللبببببببيان     -12
 عن التمديد.  الناجم 

 
 .% أ من قيم  الدفع  الممتحق  10نمب  المحتجزات من الدفعات الممتحق   )      -13
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 أ كفال  الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

 
 ................................................................إلخ المادة : 

 يمرنا إعالمكم بأن ملرفنا يكفل المقاول ....................................
..…......................................................................... 

 ......................دينار أردنيبمبلغ .................................
 .101/2022  وذلك مقابل كفال  العطاء رقم

 ............................………............................باعمال الخام 
 

 علخ أمامها .  المذكورة المقاولمتقدم للعطاء المذكور وفقا" للشروط المتعلق  بذلك والتي دخل  مقاوللتأمين قيامث بالتزاماتث ك
 

أحد  قبول اإلحال  وتقديم كفال  حمبببن التنفيذ منأ يوما" من تاريخ لبببدورها أو لحين 120وتبقخ هذه الكفال  مببباري  المفعول لمدة )
 ين.المقاول

 
 . المقاولوإننا نتعهد بان ندفا لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بلرف النظر عن أي اعتراض من قبل 

 

 
 
 

 ........…...............توقيا الكفيل / ملرف                              
 

 ……....................المفوض بالتوقيـــا                         
 

 2022 خ       /       / ـــالتاري                                                                               
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 أ كفال  حمن التنفيذ 3رقم )  نموذج –ج 
UARANTEEGPERFORMANCE  

 
 إلخ المادة ................................................................

 يمرنا أعالمكم بأن ملرفنا ................................................
 .............................................قد كفل بكفال  مالي  ي المقاول 

............................................................................ 
 

 ................................……………. بأعمالالمتعلا  101/2022 بخلوم العطاء رقم
مان تنفيذ العطاء أعاله المحال عليث  نارا" أردني . وذلك لضببببببب بمبلغ ) .....................................................أ دي

وإننا نتعهد بان ندفا لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي  العطاءحمبببب الشبببروط الواردة في ولاطا 
وذلك بلرف النظر عن أي  العطاءفظ أو شرط ما ذكـبببر األمباب الداعي  لهذا الطلب بموجب جزء تطلبونث منث بدون أي تح

اعتراض أو مفاوضببببب  من جانب المقاول علخ إجراء الدفا وتبقخ هذه الكفال  مببببباري  المفعول من تاريخ لبببببدورها ولحين 
............... من عام ........... ما لم يتم المحدد بتاريخ شببهر ...... العطاءبموجب  نهاطيا"تمببلم األشببغال المنجزة تمببلما" 

 تمديدها أو تجديدها بناء" علخ طلب لاحب العمل.
 
 

 توقيا الكفيل / الملرف .................                                     
 

 المفوض بالتوقيا   .....................                                    
                                                                     

 .2022 /التاريــــخ      /                                                                                                  
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 أ  كفال  الليان  4نموذج رقم )  -د 
 UARANTEEMAINTENANCE G   

 
 إلخ المادة ................................................................

 يمرنا إعالمكم بأن ملرفنا ................................................
 قد كفل بكفال  مالي  ي المقاول ............................................

.......................................................................... 
 

 .…………….................... أعمال     بالمتعلا  101/2022 بخلوم العطاء رقم
 بمبلغ ) .....................................................أ دينارا" أردني وذلك ضبببببببمانا اللتزام المقاول بتنفيذ جميا التزاماتث

وإننا نتعهد بان ندفا لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكـببببم  شروط العطاءفيما يخم أعمال الليان  واإللالحات بموجب 
ـر األمباب الداعي  لهذا الطلب بموجب  المبلغ المذكور أو أي جزء وذلك  العطاءتطلبونث منث بدون أي تحفظ أو شرط ما ذكـ

بلبببببرف النظر عن أي اعتراض أو مفاوضببببب  من جانب المقاول علخ إجراء الدفا  وتبقخ هذه الكفال  مببببباري  المفعول من 
ول بكمال النواقم واإللببالحات المطلوب  ما لم وقيام المقا العطاءتاريخ لببدورها ولحين التمببليم النهاطي لألشببغال بموجب 

 يتم تمديدها أو تجديدها بناء علخ طلب لاحب العمل .
 

 توقيا الكفيل / الملرف .................                                     
                                      

 المفوض بالتوقيا   .....................
 

 .2022 /تاريــــخ      /       ال     
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 رابعا": الشروط الفني //
============================== 

 المنخفـــض جهدحفـــريات ال
 

 موالفات الحفر وتقديم المواد وإعادة األوضاع . -أوال" 
 

 : حفر جور أعمدة الضغط المنخفض-1
 

أل ادة مقضنننننغء مقافخفض بلألرض ااال كلف  ءبياة مألرض يااال كلن بلءفال اع ييشنننننال مقاال قيلم مقاتااد بحفر جيره 
إزمقة فلتج مقحفر يأية زيمئد أي أفقلض تفتج بسنننننننبب  الية مقحفر فير مالفتالع ان  الية مقحفر ييكين حفر مقجير بلألبالد 

 :مقتلقية
 

 سم. 120سم ي اق  60سم ي رض  100جيره بءيل  حفر -أ
 

 سم. 150سم ي اق  80ي رض  سم 100ل حفر جيره بءي -ب
 

ييشننال   اففصننلة  ن جيرة مقاايد بجيرة  سننم 150 سننم  اق80 سننم  رض100بءيل  مقسننتيل (حفر جير مقاشنندم  ) -ج
ااال كلف  ءبياة مألرض يااال كلن بلءفال يءم مقجير ان فلتج مقحفر باد تركيب قل دة مقاشننننننند  بلقحفر مقاال قيلم مقاتااد

يتم محتسلب مي جيرة ستي بففس جيرة  نيق مقءم،ئد أي اخلفل  أي أفقلض باد يبرغي مقاشد ان قبل مقشركة اع إزمقة أية زيم
 مقاءلع.ي لى مقاقليل مخ   قك باين مال تبلر  فد تساير بفيد  مقاايد،

 

ييشننال مقاال قيلم بجيرة اففصننلة  ن جيرة مقاايد    ,سننم 100سننم ي اق  60سننم ي رض  60ل حفر جيرة د اه بءي -د
بففس جيرة مقاايد ي لى  د اةيقن يتم محتسنننننننلب مي جيرة  ااال كلف  ءبياة مألرض يااال كلن بلءفال بلقحفر مقاتااد

 مقاءلع  . مقاقليل مخ   قك باين مال تبلر  فد تساير بفيد
 
 

قحفر قلاشدم  في مقصخر بيمسءة مقفقر ييشال مقاال قيلم مقاتااد بثقب مألرمضي مقصخرية فقء بلستخدمم ريشة قءرهل م -هـننن
ي مرض ترمبية ي لى مقاقليل م لدة حفرة اره سنننم , يقن يتم محتسنننلب مي سنننتي يتم فقرة ف 150( الم كحد أدفى يبااق  40) 

 ستي فقر بففس جيرة مقاايد ي لى مقاقليل مخ   قك باين مال تبلر  فد تساير بفيد مقاءلع  .مخرى , يقن يتم محتسلب مي 
 
 

لع أ ادة مقشنننننبكة ضنننننغء افخفض ييشنننننال مقاال قيلم مقاتااد بلقحفر حيل مأل ادة مقارمد خلاال يإزمقة مقترمب يمقدبش خ -ي
مإلسافتية يإزمقتال في حلقة مأل ادة مقحديدية اع  مقصبةكسير يت إسافتيةمي  حيل مأل ادة إ م كلف  مأل ادة مقارمد خلاال خشبية

ييلتزم مقاتااد بإ لدة ءم  اع كل يرشة شبكل  جاد افخفض  ان مجل خلع  مأل ادةيمقاادم  يمرقيل  مقالزاة تيفير مقاالل 
 مال اده بفقل مقاتااد مقتزمم اع ،خلع مأل ادة  بإجرمعم اكلن خلع مأل ادة يإزمقة أية زيمئد أي أفقلض تفتج ان جرمع مققيلم 

 .مقشركه استيد ل  مقى مقارتجاه
 
 

أار  ال يمحد مي بادة ميمار  ال ب  دد مقجير مقاءليب حفرهل ييايل ان قبل مقاتااد ضننننان افلءق مالاتيلز سننننيمع كلف -ز
، راليه ، زفته ، صننبه بغض مقففر  ن في ية مقتربة ) صننخرية ، ترمبية أل ادة مقضننغء مقافخفض هي مرباين جيرة ييايل 

 . إسافتية ،إقى غير  قك ( 
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 . لللب  االممنتي  تقديم المواد -2
 

ييشنال قيلم مقاتااد بتقديم مقدبش يمقرال مقاخليء ان مجل  ال صنبه إسنافتية حيل مأل ادة مقارمد تركيبال في مقجير مقتي تم 
( كغم يتقديم مقرال 10حفرهل  لى أن يكين مقدبش ان مقحجر مققلسننننننني يمقخلقي ان مقصنننننننيمن يمقحثلن يال يتجليز يزفه )

 -:يمالساف  اقليم قألاالح يبلقكايل  مقتلقيةمب يأية ايمد  ضيية يأية أاالح مقاخليء ان مقفي  مققلسي مقخلقي ان مقتر
 

 سم. 120سم ي اق  60سم ي رض  100قصب جيره ءيل  -أ
 شيمل مساف   2+ ( تفكه رال اخليءة 16دبش + ) ³م ( 0.3يلزم )   
  
 سم  150سم ي اق  80سم ي رض  100قصب جيره ءيل  -ب

 شيمل مساف  2.5+ ( تفكه رال اخليءة  30دبش + )  ³( م0.5يلزم )       
 

 سم. 100سم ي اق  60سم ي رض  60قصب جيره ءيل  -ج
  شيمل مساف   1+ ( تفكه رال اخليءة 8دبش + ) ³م ( 0.15يلزم )   

 مإلسننافتيةءبقة ان مقصننبة  – لى شننكل ءبقل  ان قبل  الل مقاقليل يتم ءم مقجير حيل مأل ادة بلقصننبة مإلسننافتية يمقدبش  -د 
 . مإلسافتيةمقدبش كلاالً بلقصبة  نال بييءبقة ان مقدبش  لى من يتم إغالق مقاسلفل  

 

 يكين مالساف  ان مقفي  مقاقليم قألاالح قلافلءق مقصحرميية أي  م  مقتربة مقالحية. -هـ

دين أي اقلبل الدي ان مقشننننركة ي لى مقاقليل أن اع كل يرشننننة غرز ان قبل مقشننننركة   1يلتزم مقاقليل بتأاين  لال  دد  -ي
  .يه م مقالال قيس ان ضان  الل مقصب  مقايمد يأخ   قك باين مال تبلر  فد يضع مسالر مقحفر يتأاين 

دين أي اقلبل الدي ان مقشننننركة ي لى مقجير مقاحفيرة  تففيايشننننبكل  اع كل يرشننننة  1يلتزم مقاقليل بتأاين  لال  دد  -ن
 مقايمد.مقاقليل أن يأخ   قك باين مال تبلر  فد يضع مسالر مقحفر يتأاين 

 

 األوضاع .إعادة  - 3
 

كلن في  مقحفر سيمع قتركيب ااال  ولوازمها مباشرة بعد غرز االعمدة مقحفرييشال مقاال قيلم مقاتااد بإ لدة مقيضع قايقع 
 مإلسنننافتية مقصنننبةمأل ادة أي قجير مقاشننندم  أي قخلع مأل ادة إقى ال كلن  ليه قبل إجرمع  الية مقحفر بلقتزفي  أي مقتبليء أي 

دين أي اقلبل الدي ان مقشنننركة ي لى مقاقليل أن يأخ   قك باين مال تبلر يحسنننب ءبياة مقافءقة يمقايقع مق ي تم فيه مقحفر 
  مقايمد.فد يضع مسالر مقحفر يتأاين  
 

 

 لانيــا" : إجراءات تمليم مواقا الحفريات وامتالمها .
 

شرك  وعلخ المتعهد تزويد فرق  المماح   و بتحديد الجور لألعمدة المهندس المشرفيقوم  -1 المشدات من خالل مماح ال
 العمل.بمندوب لديث الخبرة الكافي  لمرافق  مماح الشرك  المتالم مواقا األعمدة والمشدات في موقا 

 

بموجب بتمببببليم المواقا التي تم تحديدها ممبببببقا" إلخ المتعهد أو من ينوب عنث  او من ينوبث يقوم المهندس المشببببرف -2 
أمر عمل يحدد فيث امببببم موقا العمل وعنوانث وعدد جور األعمدة ومقامبببباتها وعدد جور المشببببدات وتاريخ أمر المباشببببرة 

 .بالعمل 
 

يتم اعتماد أمر عمل الحفريات من المهندس المشبببرف والمتعهد أو مندوبث وممببباح الشبببرك  ويعرف أمر عمل الحفريات  -3
 -يلي:بما 

 

يارا أار مقاال مقيمحد قحفريل  مقضننننننغء مقافخفض بأفه اجاي ة حفريل  مأل ادة يمقاشنننننندم  يمقتي يءلب ان مقاتااد  -أ
 .مقافرق( –جرش  – جلين  -يقكل قسم مي افءقة ان افلءق مقشركة مقخلرجية ) مربد إفجلزهل دفاة يمحدة 

 

 مال  مقتأخير.ياتبر أار مقاال يحده اتكلالة ان حيث مالستالم يمقتسليم يغر-ب
 

يشننننننال أار مقاال  لى اجاي ة مأل الل )مقحفريل  ( مقتي يءلب ان مقاتااد تففي هل سننننننيمع كلف  في ايقع يمحد أي  دة -ج
 ايمقع ضان افلءق ماتيلز مقشركة .
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 يتم محتسلب مقادة مقالزاة إلفالع أار مقاال. -د 
 

 ان تلريخ  ااـــل دد مقجير مقاسلاة بايجب أار مق                       
 تسليم أار مقاال                                                                 

 ------------------------                         دد أيلم تففي  أار مقاال  =    
 (جيرة كحد مدفى  40تففي هل ييايل ) بمقجير مقاءلي دد 

 
مقاال ان تلريخ تسليم أار مقاال ان قبل مقاافدس مقاشرا يبحد أقصى يياين ان تلريخ تسليم  تحسب أيلم تففي  أيمار -هـننننننن

 ايقع مقاال قلاقليل بحيث تكين اتسلسله.
 

 –جرش  – جلين  -تاءى ميمار مقاال قكل افءقة يفقل قتسلسل خلص بكل افءقة ان مقافلءق مقخلرجيـننـننـننـننـننـننـننـننة ) مربد -ي
 مقافرق(.

 يمحدة.إ ءلع أيمار  ال حفريل  ألكثر ان أار  ال يمحد دفاة صلحب مالختصلص قاشرا يحق قلاافدس م - ز
جيرة ييايل  لى مألكثر ي قك حسنننب حلجل   60قتصنننبح  حفرهل ييايلقلشنننركة مقحق في ءلب زيلدة  دد مقجير مقاءليب -ح

جيرة يفي مقشننننار  420مقاءليبة خالل مسننننبي  يمحد  ن  يزيد  دد مقجير مقاال مقتي يحددهل مقاافدس مقاشننننرا  لى من ال
جيرة ي لى مقاتااد مخ   قك باين مال تبلر  فد تساير مقبفيد مقخلصة بلقاءلع قتحايل مقكلا مالضلفية قا م  1800مقيمحد  ن 

 .مقبفد من يجد 
 
ستلم مقاالاال  مقاتبقية ان  -ك م م تم مال ترمض  لى محدى مقاالاال  مي مكثر ضان مار مقاال يتم مقغلؤهل ان مار مقاال يت

 مار مقاال ي فد مفتالع مقاالرضة تسلم مقاالاال   مقاالرض  ليال بأيمار  ال الحقة .
 

 
يقوم المتعهد بالمباشرة بأعمال الحفر المطلوب  منث بعد تملمث أمر المباشرة بالعمل وعليث تامين جميا وماطل المالم   -4

لث عند قيامث بأعمال حفر جور أعمدة الضبببغط المنخفض ومشبببداتها وذلك لمنا إلحاق أي  أضبببرار مبببواء  والمروري العام  
 .لحفر باإلنمان أو الحيوان أو اآلليات خالل مدة ا

 
مابقا بموجب أمر  -5 متالمها  مليم أوامر العمل التي تم ا بعد االنتهاء من عملي  حفر الجور وتامين موادها يقوم المقاول بت

عمل تمببببليم موقعا" حمببببب األلببببول من قبل المقاول بان الحفريات جاهزة وتم تأمين  موادها من ) رمل ي دبش أ حمببببب 
عتماد هذا التمليم والمباشرة بالعمل دون إرمال أي مندوب عنث المتالم جاهزي  شروط العطاء ويحا للمهندس المشرف ا

قام  لذي  بدل عطل الورش في حال عدم جاهزي  العمل ا يا" ويتحمل المقاول  كاف بذلك  بار قرار المتعهد  هذه الجور واعت
 بتمليمث .

 
وفي جميا مواقا الحفر خوفا" من إتالف موامببير علخ المتعهد توخي الدق  والحذر ألناء القيام بالحفر في باطن األرض  -6

المياه والمجاري وكوابل الكهرباء واالتلبببببباالت وأي  خدمات مدفون  داخل األرض وعليث التوقف عن العمل فورا" في حال  
ملبببادف  أي  خدمات مدفون  داخل األرض وإبالل المهندس المشبببرف بذلك وفي حال  إلحاق أي ضبببرر بهذه الخدمات يتحمل 

 مقاول كاف  تكاليف األضرار .ال
 
تتحمل الشرك  كلف  أي حفريات لألعمدة والمشدات أو كلف  تامين المواد وإعادة األوضاع في الحاالت التي تقوم الشرك    -7

ألي مبببب من األمببباب وعلخ المتعهد القيام بطم الجور وإعادة األوضبباع التي كانت عليها قبل الحفر من قبلها بإلغاء الحفر 
وال تتحمل الشرك  اي تكلف  مادي   ولم المحامب  حمب جدول األمعار الوضاأ )إعادةوحمب الموالفات المبين  في أوال" 

رممي  ... وعلخ المقاول  جه عارضات او طلبات من اي او قانوني  تجاه اي حفريات يتم الغاءها بمبب طرف لالث مواء م
 العطاء.اخذ ذلك بعين االعتبار عند تمعير بنود 
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وفي حال الحفر في غير هذه االماكن  الشبببببرك يلتزم المقاول بالحفر في االماكن التي يتم تمبببببليمها لث من قبل ممببببباح  – 8
 االخطاء.علخ هذه  المترتب يتحمل المقاول التكاليف 

 
 اممنتأ+ دبش+مياه+ المنخفض )رملعلخ أعمدة الجهد  اإلممنتي يلتزم المقاول بتأمين المواد الالزم  ألعمال اللب   -9

في جميا مواقا العمل وحمب الموعد الذي يحدده المهندس المشرف لاحب االختلام ما تأمين العمال  الالزم  ألعمال 
 10اعمدة فوق ال  5عمدة ويلتزم المقاول بتوفير عامل اضببببافي لكل ا 10لكل  2حيث يلزم توفير عامل لببببب عدد اللببببب  
وحمبببببببب تقدير المهندس  اوبالشبببببببرك  وفي حال  عدم التزام المقاول يتم تغريمث بدل العطل والضبببببببرر الذي يلحا  اعمدةي

 ذلك.المشرف لاحب االختلام وال يحا لث االعتراض علخ 
 

علخ المقاول االلتزام باألبعاد للجور حمبببببب الموالبببببفات الفني  المطلوب  بجدول األمبببببعار وفي حال  زيادة الحفر عن  -10
نتيج  هذه  اإلمببببمنتي الموالببببفات الفني  المطلوب  ال يحامببببب المقاول علخ أي زيادة بالحفر ويتحمل المقاول كلف  اللببببب  

 الزيادة.
... ,  وعليث الالزم  ألعمل لبببببب األعمدة وغرزها ملل مبببببيارة لنقل االمبببببمنت وتنك ماء علخ المقاول تأمين اآلليات  -11

ولناديا امعاف ... , وفي حال عدم التزام المقاول يطبا  عدد المالم  العام  من طفايات وعواكس واقماع تحذيري تأمين 
 عليث غرام  المالم  العام  وحمب بنود الغرامات بالعطاء.
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 الممؤولي  القانوني  عن األضرار و القانون واجب التطبيا:/  2رابعاً : 

 

  :  االلتزام بقواعد المالم  العام 
يجب علخ عمال ) المقاول/ المتعهد أ او الممتخدمين لديث االلتزام بقواعد و تعليمات المالم  العام  و  .1

 المحددة من قبل شرك  كهرباء محافظ  اربد . 

يكون ) المقاول/ المتعهد أ ممؤوال ممؤولي  كامل  و مطلق  عن اي اضرار تليب العمال او الممتخدمين  .2

لديث نتيج  االعمال موضوع العطاء و التي تنشأ نتيج  اهمال او قل  احتراز من قبلهم او بمبب عدم تقيدهم 

لخ مبيل الملال ال الحلر ) حاالت مبب اخر و من هذه االضرار ع أليبقواعد و تعليمات المالم  العام  او 

 اللعا الكهرباطي او حاالت المقوط او الدهس او االلابات الناتج  عن تنفيذ اعمال العطاء أ .

  الممؤولي  عن االضرار التي تلحا بالشرك  او بالغير او االليات او الحيوانات او
 الممتلكات العام  او الخال  :

ؤولي  ) القانوني  و المالي  أ عن كاف  االضرار المادي  و المعنوي  التي تلحا بالشرك  يتحمل المقاول/ المتعهد كامل المم
او بالغير او ممتلكات الغير او اليات الغير او الحيوانات ) باللورة المباشرة او غير المباشرة أ و التي تقا نتيج  اعمال 

علخ مبيل الملال ال الحلر ) حاالت اللعا الكهرباطي /  )المقاول/ المتعهدأ او بمببها بموجب العطاء و من هذه االضرار
حاالت نفوق الحيوانات / حاالت المقوط أ , و يحا للشرك  في حال اقام اي شخم ) طبيعي او معنوي أ اي دعوى علخ 

ذه الدعوى الشرك  للمطالب  بالتعويض عن االضرار الالحق  بث مهما كانت طبيعتها ادخال ) المقاول/ المتعهد أ طرفا في ه
 بلفتث الممبب الوحيد لهذه االضرار . 

 

   : التقاضي و القانون واجب التطبيا 

في حال نشوء اي نزاع او خالف حول تطبيا او تفمير بنود هذا العطاء او اي اتفاقيات منبلق  عنث او بمبب االعمال 
يات منبلق  عنثي تكون محاكم اربد ) قلر العدل موضوع العطاء او بمبب مخالف  المقاول/ المتعهد لبنود العطاء او اي اتفاق

أ هي المختل  بنظر بهذا النزاع أو الخالف والبت فيث ويكون القانون / القوانين األردني  هي واجب  التطبيا وحتخ لو 
 انتهت مدة العطاء اذا كان مبب الخالف أو النزاع عدم جودة أو اكمال األعمال أو غير ذلك.
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 خامما": الفواتير والمحامب  عليها
 

ويلتزم المتعهد …. أ ث ي بالط ي الخ ـترابي  ي  زفتث ي لب يتعتبر األمعار للحفريات موحدة لكاف  أنواع الترب  ) لخري  -1
 المبين  في جدول األمعار والموافا عليها من قبل المتعهد في كتاب االحال  . االفرادي  باألمعار

 
 بامببتلناء الحاالتيجوز للمقاول إجراء الحفريات بأقل من األبعاد المطلوب   الحفرة واليتم قياس أبعاد الحفريات من قاع  -2

الحال  يتم محامب  المقاول علخ  هذهأو من ينوبث وفي  لاحب االختلام القلوى التي يوافا عليها المهندس المشرف
 والتنامب.ت أبعاد الحفريات حمب النمب  فروقا منث نمب أماس المعر المعروض مخلوما" 

األعمال عند االنتهاء من تنفيذ اوامر العمل واعادة االوضاع شامل  جميا الفواتير علخ لالل  نمخ من قبل المقاول  تنظم -3
 . العمل ألوامرالمنجزة 

تدفا المطالب  مره واحدة وذلك بعد إعادة  و عملال ألمرجزطيا إال بعد إنهاطث  امر عملال يحامببببببببب المتعهد علخ أي  -4
حمببب األلببول واالمببتالم النهاطي من قبل وتوقيا المببلطات المحلي  والدواطر الرمببمي  والتي تم الحفر بممتلكاتها  األوضبباع

 . الخ قمم التدقيا الفني باإلضاف  المهندس المشرف أو من ينوب عنث
منث ويحامببب علخ كامل القيم  الممببتحق  بامببتلناء المحتجزات من الدفعات لفواتير المقدم  علخ ايتم محامببب  المتعهد  -5

 او الحمميات الناجم  عن غرامات التأخير ان وجدت. الممتحق   % من قيمث الدفع10الممتحق  والبالغ قيمتها 
 
 لخ المقاول االلتزام بها .يعتمد تلميم الفواتير ومحتوياتها وأي  نماذج أخرى من قبل إدارة الشرك  بعد إحال  العطاء وع -6
 
يقوم المقاول بتلديا الفواتير من المماح الذي قام بتحديد مواقا الحفريات ومن رطيس الورش  ومن الجهات الرممي   -7

 التي تم الحفر بممتلكاتها اذا طلب ذلك من المهندس المشرف ومن لم تمليمها للمهندس المشرف الذي الدر امر العمل .

 

من تاريخ تمبببليم  شبببهرمدير الداطرة والممببباعد المعني خالل  التلبببديا علخ الفواتير من قبل المهندس المشبببرف اويتم  -8
 الفاتورة.المشرف ويتم االلتزام بالمدة شريط  عدم وجود اي مالحظات علخ  الحفريات للمهندسكشف فواتير  المقاول

 
ق  عليها حمب االلول علخ ان ال يتجاوز مدة الملادق  امبوع من يتم ارمال الفاتورة الخ داطرة التدقيا الفني للملاد -9

 تاريخ ورود الفاتورة للداطرة ما لم يكن هناك اي مالحظ  فني  علخ االعمال التي تتضمنها الفاتورة.
 

أ اربع  عشببببر يوما" من تاريخ 14يتم لببببرف ممببببتحقات المقاول عن الفواتير الملببببادق عليها بلببببورة نهاطي  بعد ) -10
 ادق  داطرة التدقيا الفني عليها.مل
إذا طلب من المقاول القيام بأي نوع من انواع الحفريات او تأمين المواد او اعادة االوضببببببباع بأبعاد غير وارده في   -11

 جدول االمعار فيتم محامب  المتعهد علخ الفروقات نمب  وتنامبا" من المعر المحال بموجب العطاء.  
 

قرر فيها المهندس المشببرف لبباحب االختلببام وجوب امببتعمال ونش الشببرك  لمببحب الكوابل فان في الحاالت التي ي -12
أ فلس لكل متر طولي وفي حال  عدم 400الشرك  تقوم بتأجير الونش المتوفر لديها أذا كان لالحا لمحب الكوابل واألجرة )

 توفر الونش لدى الشرك  فعلخ المقاول تامين ونش خام بث لهذه الغاي .
 

أ من الشببببروط العام  يحامببببب المقاول بزيادة  21في حال  أوامر العمل الممببببتعجل  المنلببببوم عليها بالمادة رقم )  -13
 %أ من المعر االفرادي المحال بالعطاء.10)
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 مادما": جداول األمعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات
 

الكميات الواردة بجداول األمبببببعار هي كميات تقديري  من اجل المقارن  بين المقاولين عند درامببببب  العروض المقدم  وتعتمد قيم   -1
العطاء الفعلي  كقيم  أجمالي  لجميا الجداول من قبل إدارة الشبببببرك  عند اإلحال  وتتم اإلحال  علخ أمببببباس األمبببببعار االفرادي  لجميا 

النظر إلخ الكميات الواردة بالجداول ويتم التعامل ما المقاول المحال علي  العطاء علخ أمببببببباس قيم  المبببببببعر  أنواع الحفريات دون
المنخفض كال" علخ حده فيما إذا أحيل  الجهداإلجمالي للعطاء ولجميا أنواع الحفريات الواردة بالجداول أو المببعر اإلجمالي لحفريات 

 العطاء مجزطا علخ أكلر من مقاول".
 

علخ العارض أن يعبأ األمببعار حمببب ما هو مقدم بولاطا العطاء وال يجوز لث بأي حال من األحوال تغيير أي حرف أو كلم  أو رقم -2
 أو تلميم لهذا الجدول وإذا خالف العارض ما ورد أعاله يعتبر عرضث مرفوضا" .

 
بلببببورة دقيق  قبل لجميا انواع الحفريات الفني  علخ العارض أن يدرس بنود العطاء وشببببروطث العام  والخالبببب  والموالببببفات -3 

 القيام بتعبط  جدول األمعار .
 
 في حال وجود أي  مخالفات لبنود العطاء علخ المقاول تعبط  هذه المخالفات في جدول المخالفات المعد لهذه الغاي  .-4 
 
لعارض أن يذكر ذلك بلراح  ويبين مدى االنعكاس مخالفث لشروط العطاء أو مالحظ  لها انعكاس مالي علخ العطاء يجب علخ ا أي-5

 ي وذلك بموجب جدول خام يتم إعداده من قبل العارض . زيادة او نقلان المالي 
 
الولف للبنود بجداول األمعار بلورة مختلرة والولف التفليلي لجميا البنود الواردة بالجداول ضمن وليق  العطاء ولجميا  -6

 أنواع الحفريات.
 
المقاول بتعبط  جداول المخالفات والعاملين والخبرات واآلليات والمعدات المرفق  بلببورة مببليم  وحقيقي  ما التوقيا عليها  يلتزم -7

 وختمها بالختم الخام بالمقاول.
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
  أ101/2022  )    ــــــمعطاء رق

 جدول مخالفـــــات
 

البنـد  رقم
 المخالـف

 المخالف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………….. قاولتوقيا الم                       
 

 ………….الخاتم الرممي                        
 
 

 2022التاريخ   /     /       
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 أ2022/   101رقـــــــم )عطاء 

 

 العاملين لدى المتعهد والخبرات المابق كشف بأعداد 
 

امتكمال تعبط  هذا الجدول للعاملين ما خبراتهم المابق  وتكون محتويات الجدول ملزم  للمتعهد طيل  فترة  قاولعلخ الم
 المشروع.

 

 مالحظات العدد الولف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 أعداد العاملين
 مهندس
 مماح
 مراقب

 فني
 محامب
 إداري
 ماطا
 عمال

 مهن أخرى
 

  

 

 :  الخبرات المابق---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 
 . ترفا شهادة حمن تنفيذ من لاحب آخر مشروع تم إنجازه من قبل المتعهد 

 
 ……………. قاولتوقيا الم

 
 …………..الخاتم الرممي 

 
  2022التاريخ   /    / 
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 أ  101/2022   )م ـــــعطاء رق

 
 كشف بآليات والمعدات والعدد التي يملكها المتعهد

 
صير  ن ترخيص مرقيل   يإرفلقمستكالل تابئة ه م مقجديل يبيلن جايع مرقيل  يمقاادم  يمقادد مقتي يالكال  قليل لى مقا

 لى جايع مرقيل  يمقاادم  يمقادد يمقترخيص مألصلي يتكين احتييل  ه م مقجديل الزاة قلاتااد  في مقكشايقلشركة مقحق 
 ءيلة فترة مقاشري  

 

 االحفــــل  مقاــــدد مقيصـــــــا مقرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 -أ

 
 -ب
 
 -ج
 
 -د

 
 -ـه
 

 
 سيلرم  بكب 

سحب كيمبل    بكرم 
 (compressors)كابريسل  

 جكل  رفع مقدرال 
 الكيفل  سحب كيمبل

  لال قكل شحن حفر هلتي
  لال قكل شحن صلريح

أية استلزال  أخرى يتءلبال 
 مقاال في مقاشري  .

 
 

  

 

 …………. قاولتوقيا الم
 

 ………..الخاتم الرممي 
 

 2022 /       /           التاريخ     
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 أواألمعار )الكمياتحمب الموالفات الفني  المطلوب  بالعطاء  أ1رقم )جدول      
 

 الولف بند
  

   الكمي الوحدة

   اممنتي ـــــبـــــل حفــــــــــــــــر

معر 
 الوحدة

 االجمالي
معر 
 الوحدة

 االجمالي

 دينار دينار دينار دينار

 جورة عامود جهد منخفض 
 عما× طول × عرض 

 مم 60 ×100 × 120

 
 عدد

 

      

1 4000      
       

2 
 جورة عامود حديد

 عما× طول × عرض 
 مم 80 ×100 × 150

 
 عدد

 
500 

     
     
     

3 
دعم  جورة حفر  
عما ×طول ×  عرض  

 مم 60×60×100

 عدد
 

500 
  

 
 

4 

 لبثحفر جورة عمود ولبها 
بالمتر المكعب بأبعاد تختلف  اممنتي 

 المعر ويشملأ 3+2+1عن البنود )
 والدبش والرمل الحلم  تأمين
 الموالفات حمب واالممنت والماء
 العمل موقا الخ المطلوب  الفني 

العمال  الالزم  ذات الخبرة  وتأمين
 طوبار وعمل العمل موقا في لللب

 وازال  لزم ان لللب  الالزم بالخشب
 نمب  وتكون الموقا مناألنقاض 

 حمب واالممنت والدبش الرمل
 بالعطاء الواردة الموالفات

³م  800 

  

 

 

5 
 )متيأجورة مشد وطم حفر 

 عما ×طول × عرض 
 مم80 × 100 ×150

 
 عدد

 

   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2500   

   

6 
منخفض ضغط متي نقر  

مم 150 عما باللخر  
2 ملم 40  قطر  

 250 عدد
  

7 
او  خلا عامود حديد  

 1000 عدد خشب او اممنت
 

 

8 
ماعث  8لمدة  ذو خبرة اجرة عامل

 والل موقا العمل

 
 عدد
 

400 
  

 


